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MOUNTAIN SKIING 20/20   

 Modely určené i do nejnáročnějších přírodních podmínek

Technické vypracování a kvalitní materiály s extrémními 
parametry - vše s ohledem na vysokou zátěž

MOUNTAIN SKIING 15/15

 Modely určené i do náročnějších přírodních podmínek

Technické vypracování a kvalitní materiály s vysokými 
parametry - vše s ohledem na vyšší zátěž

OUTDOOR PERFORMANCE

 Modely určené i do extrémních přírodních podmínek

Technické vypracování a kvalitní materiály s extrémními 
parametry - vše s ohledem na extrémní zátěž.

OUTDOOR MOTION

 Modely pro univerzální využití vhodné do náročných  
 přírodních podmínek i pro klasickou turistiku

Technické vypracování a kvalitní odolné materiály  
s parametry zachovávající ideální poměr prodyšnosti  
a ochrany při běžné zátěži

OUTDOOR LEISURE

 Modely vhodné k běžnému nošení ve městě  
 i pro klasickou turistiku

Technické vypracování, přírodní nebo směsové materiály 
s vlastnostmi či parametry zachovávající ideální poměr  
prodyšnosti a ochrany při nižší zátěži

SKI KIDS

 Modely určené i do náročnějších přírodních podmínek

Technické vypracování a kvalitní odolné materiály s vysokými 
parametry - vše s ohledem na pohodlí a bezpečnost děti

MOUNTAIN SKIING 20/20   

 Models designed even for extreme weather conditions  

Technical workmanship and high quality fabrics with maximum 
parameters - all with regard to extreme load  

MOUNTAIN SKIING 15/15

 Models designed even for harder weather conditions  

Technické vypracování a kvalitní materiály s vysokými 
parametry - vše s ohledem na vyšší zátěž

OUTDOOR PERFORMANCE

 Models designed even for extreme weather conditions

Technical workmanship and high quality fabrics with high 
parameters - all with regard to heavy load  

OUTDOOR MOTION

 Models designed for universal use in hard weather  
 conditions and the classic tourism as well

Technical  workmanship and high quality durable fabrics with 
parameters preserving the ideal balance of breathability and 
protection in normal load

OUTDOOR LEISURE

 Models designed for universal everyday wear even in  
 city and classic tourism as well

Technical  workmanship, natural or blended fabrics with 
properties and parameters preserving the ideal balance of 
breathability and protection at normal load

SKI KIDS

 Models designed even for harder weather conditions

Technical workmanship and high quality fabrics with high 
parameters - all with regard to comfort and safety of children
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Legenda	piktogramů

muži

mountain	skiing	20/20
mountain	skiing	15/15
outdoor	performance
outdoor	motion
outdoor	leisure
active	winter
merino	100

PRODYŠNOST

YKK	zipy

Voděodolnost

větruodolnost

CELOROČNÍ	VYUŽITÍ

elasticita

tepelná	izolace

reflexní	prvky

voděodolné	zipy	

sbalitelný

odvod	vlhkosti

ANTIBAKTERIÁLNÍ

DWR

nízká	váha

peří

sněhový	pás

oddělitelná	kapuce

kapsa	na	mp3

4-way	stretch

balitelná	kapuce

rychleschnoucí

UV	ochrana

4D	mechanical	stretch



piCtogram	LEGEND

breathable

YKK	zippers

waterproof

windproof

ALL YEAR

elasticitY

thermal	insulation

reflective	points

waterproof	zippers

PACKABLE

moisture	wicking

ANTIBACTERIAL

DWR

low	weight

down

snowlocker

detachable	hood

mp3	pocket

4-way	stretch

packable	hood

quick	drying

UV	protection

4D	mechanical	stretch

men

mountain	skiing	20/20
mountain	skiing	15/15
outdoor	performance
outdoor	motion
outdoor	leisure
active	winter
merino	100
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MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR
2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.dk.blue/tm.modrá, 2.dk.menthol/deep green//tm.mentol/tm.zelená, 3.yellow green/khaki//
žlutozelená/khaki, 4.anthracite/cream yellow//antracit/krémově žlutá, 5.bright red/výrazně červená

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 20 000, 4-Way Stretch, DWR
2-vrstvá odolná 4-směrná vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
85% polyamid, 15% elastan

2 layered durable 4-way highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
85% polyamide, 15% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 20 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.blue/modrá, 2.deep green/tm.zelená, 3.bright green/výrazně zelená
4.cream yellow/krémově žlutá, 5.faded orange/tlumená oranžová

MONTRY M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
MEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky z pružného 
úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší cirkulaci vzduchu | voděodolný hlavní 
zip | voděodolné zipy na ventilaci a na kapsách rukůvů | skrytý průchod do náprsní kapsy druhé vrstvy na zip | vnitřní léga hlavního 
zipu s odvětráním perforací materiálu | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní pěnový panel | vývod na sluchátka | čistič brýlí | 
sklady na zádech pro volnost pohybu | odvětrání na zip | prodloužený zadní díl | odnímatelný sněhový pás s protiskluzovou gumou 
| šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné manžety | otvor na palec | 
upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem 
| vnější náprsní se zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | vnitřní se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic knitted 
fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better air circulation | waterproof main zipper 
| ventilation and sleeves pockets with waterproof zippers | hidden zipped opening into chest pocket of midlayer | inner main zipper 
placket with ventilations by perforated fabric | chin protector | protective spinal foam panel | headphones cable hole | goggle cleaner 
| back side pleats for freedom of movement | ventilations with zipper | longer back side | detachable snowlocker with anti-slipping 
rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area | elastic cuffs | thumb hole | 
adjustable width of sleeves openings by tightening | detachable hood adjustable by tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides 
with zipper | on chest with zipper | on sleeve with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner with zippers | inner mesh for goggles

GAMBOLA M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky  
z pružného úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší prodyšnost | dvoucestný 
voděodolný hlavní zip | voděodolné vnější zipy | vsadka polo zipu s odvětráním perforací materiálu | překrytí zipu u brady | 
ochranný páteřní pěnový panel | vývod na sluchátka | čistič brýlí | odvětrání v podpaží na zip | prodlužená délka | odnímatelný 
sněhový pás s protiskluzovou gumou | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti 
loktů | pružné manžety | otvor na palec | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná stahováním | zpevněný 
kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | vnitřní síťová se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic knitted 
fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better breathability | 2-ways waterproof 
main zipper | waterproof zippers on face | insert of polo zipper with ventilation by perforated fabric | chin protector | protective 
spinal foam panel | headphones cable hole | goggle cleaner | armpit ventilations with zipper | longer body length | detachable 
snowlocker with anti-slipping rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow 
area | elastic cuffs | thumb hole | adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by tightening | reinforced 
visor | POCKETS: on sides with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner mesh with zippers | inner mesh for goggles
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MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR
2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.dk.blue/grey blue//tm.modrá/šedomodrá, 2.dk.blue/tm.modrá, 3.bright green/deep green/výrazně zelená
//tm.zelená, 4.brown orange/brown//hnědooranžová/hnědá, 5.graphite/faded brick//grafit/tlumená cihlová

GOMEZ M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky 
z pružného úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší prodyšnost | 
dvoucestný voděodolný hlavní zip | voděodolné vnější zipy | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní pěnový panel | vývod 
na sluchátka | čistič brýlí | odvětrání v podpaží na zip | prodlužená délka | odnímatelný sněhový pás s protiskluzovou gumou 
| šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné manžety | otvor na 
palec | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se 
zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | vnitřní síťová se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better breathability | 2-ways 
waterproof main zipper | waterproof zippers on face | chin protector | protective spinal foam panel | headphones cable 
hole | goggle cleaner | armpit ventilations with zipper | longer body length | detachable snowlocker with anti-slipping 
rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area | elastic cuffs 
| thumb hole | adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | 
POCKETS: on sides with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner mesh with zippers | inner mesh for goggles

GONZAL M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky 
z pružného úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší prodyšnost | 
hlavní zip krytý légou | kryté zipy ventilace | voděodolné zipy na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní 
pěnový panel | vývod na sluchátka | čistič brýlí | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | odnímatelný sněhový 
pás s protiskluzovou gumou | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů 
| pružné manžety | otvor na palec | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce upravitelná stahováním 
| zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | 
vnitřní síťová se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better breathability | main 
zipper covered by placket | ventilation zippers covered | face pockets with waterproof zippers | chin protector | protective 
spinal foam panel | headphones cable hole | goggle cleaner | armpit ventilations with zipper | longer back side | detachable 
snowlocker with anti-slipping rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the 
elbow area | elastic cuffs | thumb hole | adjustable width of sleeves openings by tightening | detachable hood adjustable by 
tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner 
mesh with zippers | inner mesh for goggles

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR
2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.blue menthol/modrý mentol, 2.black/černá, 3.deep khaki/tm.khaki
4.anthracite/antracit, 5.faded brick/tlumená cihlová
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GILEP M
PÁNSKÉ	HARDSHELLOVÉ	PLNĚNÉ	KALHOTY	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	HARDSHELL	INSULATED	PANTS	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

lehce zateplené | kompletně podlepené švy | voděodolný zip na vnější kapse | kryté zipy ventilace | odnímatelné 
šle s regulací délky | odvětrání v nohavicích na zip | zvýšený pas na zadním díle | sněhové tunely nohavic  
s protiskluzovou gumou | šířka pasu regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější na stehně 
se zipem

light padded | fully taped seams | face pocket with waterproof zipper | ventilation zippers covered | detachable 
braces with length adjustment | trouser legs ventilations with zipper | higher back side waist | snowlocker trouser 
legs tunnels with anti-slipping rubber | adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides with zipper 
| on thigh with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR

2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.bright red/výrazně červená, 2.dk.blue/tm.modrá, 3.black/černá

MITALY M
PÁNSKÉ	HARDSHELLOVÉ	PLNĚNÉ	KALHOTY	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
MEN	HARDSHELL	INSULATED	PANTS	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20

lehce zateplené | dolní část nohavic zpevněná vysoce odolným materiálem | kompletně podlepené švy | voděodolné 
vnějších zipy | odnímatelné šle s regulací délky | ochranný bederní panel ze speciální anatomicky tvarované pěny 
| odvětrání v nohavicích na zip | zvýšený pas na zadním díle | sněhové tunely nohavic s protiskluzovou gumou | 
šířka pasu regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem

light padded | bottom part of trouser legs reinforced by highly resistant material | fully taped seams | waterproof 
zippers on face |  detachable braces with length adjustment | protective back side panel from special anatomically 
shaped foam | trouser legs ventilations with zipper | higher back side waist | snowlocker trouser legs tunnels with 
anti-slipping rubber | adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 20 000, 4-Way Stretch, DWR
2-vrstvá odolná 4-směrná vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou
85% polyamid, 15% elastan

2 layered durable 4-way highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated 
membrane
85% polyamide, 15% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 20 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.blue/modrá, 2.bright green/výrazně zelená, 3.black/černá

    



GALTI M
PÁNSKÉ	SOFTSHELLOVÉ	KALHOTY	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	SOFTSHELL	PANTS	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

bez výplně | voděodolné zipy pro ventilaci | voděodolné zipy zadního otevírání nohavic | odnímatelné šle  
s regulací délky | vyztužená kolena | odvětrání v nohavicích na zip | anatomicky tvarovaný střih, předtvarovaná 
kolena | zvýšený pas na zadním díle | sněhové tunely nohavic s protiskluzovou gumou | šířka pasu regulovatelná 
stahováním | KAPSY: vnější boční | vnější boční se zipem na drobnosti

without padding | waterproof zippers for ventilation | waterproof zippers for back side bottom opening | detachable 
braces with length adjustment | reinforced knee area | trouser legs ventilations with zipper | anatomically shaped 
body cut; pre-shaped knees | higher back side waist | snowlocker trouser legs tunnels with anti-slipping rubber | 
adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides | coin pocket with zipper on side 

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Therm Softshell Stretch 10 000, DWR
3-vrstvý s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR; 1. vrstva - lehká pružná tkanina, 
2. vrstva - membrána, 3. vrstva - hřejivý fleece
96% polyester, 4% elastan

3 layered with laminated membrane and water-repellent finish DWR; 1st layer - light elastic woven 
fabric, 2nd layer - membrane, 3rd layer - warm fleece
96% polyester, 4% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.bright green/sv.zelená, 2.blue/modrá, 3.black/černá
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DESTER M
PÁNSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
MEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR MOTION

silně plněná | vnitřní vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu | voděodolný hlavní zip | voděodolné zipy 
na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní 
díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | upravitelná 
šířka dolního okraje rukávů | pružné vnitřní manžety | otvor na palec | kapuce upravitelná stahováním | kšilt 
zpevněný kosticí | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnitřní síťové

strong filled | inner inserts from stretch knitted fabric for comfort of movement | waterproof main zipper | face 
pockets with waterproof zippers | chin protector | headphones cable hole | armpit ventilations with zipper | longer 
back side | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area | 
adjustable width of sleeves openings by tightening | stretch inner cuffs | thumb hole | hood adjustable by tightening 
| visor reinforced by whalebone | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper |inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Down 90/10, DWR

2-vrstvá ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered ripstop woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.graphite/black//grafit/černá, 2.dk.menthol/black menthol//tm.mentol/černý mentol
3.faded orange/dk.brown//tlumená oranžová/tm.hnědá, 4.blue/black//modrá/černá

DANTEX M
PÁNSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
MEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE

silně plněná | zpevněná ramena pro větší odolnost | vnitřní zádová termoregulační vsadka | dvoucestný hlavní zip 
krytý légou | voděodolné zipy na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady | šířka pasu regulovatelná stahováním | 
vývod na sluchátka | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů 
| upravitelná šířka dolního okraje rukávů | pružné vnitřní manžety | odnímatelná kapuce upravitelná stahováním 
| KAPSY: vnější boční se zipem | 3D vnější boční s patkou | vnější náprsní se zipem | vnější náprsní s patkou | na 
rukávu se zipem | na rukávu s patkou | 2 vnitřní se zipem

strong filled | reinforced shoulders for higher durability | inner back side thermoregulatory inserts | 2-ways main 
zipper covered by placket | face pockets with waterproof zippers | chin protector | adjustable width of waist by 
tightening | headphones cable hole | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves 
at the elbow area | adjustable width of sleeves openings by tightening | stretch inner cuffs | detachable hood 
adjustable by tightening | POCKETS: on sides with zipper | 3D cargo flap on sides | on chest with zipper | on chest 
with flaps | on sleeve with zipper | on sleeve with flap | 2 inner with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR

2-vrstvá odolná tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered durable woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.red/červená, 2.dk.blue/tm.modrá, 3.black/černá
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donnie	M
PÁNSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
MEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE

středně plněná | lehká syntetická podšívka | impregnovaný hlavní zip | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka 
| prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | odnímatelná kapuce upravitelná 
stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem | vnitřní síťová

medium filled | lightweight synthetic lining | water-repellent main zipper | chin protector | headphones cable hole 
| longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening | detachable hood adjustable by tightening | 
POCKETS: on sides with zipper | inner with zippers | inner from mesh

dreeser	M
PÁnSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
MEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE
lehce plněná | impregnovaný hlavní zip |sbalitelná | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | dolní okraje těla  
a rukávů zpevněné elastickým lemem | kapuce s elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem

light filled | water-repellent main zipper | packable | chin protector | headphones cable hole | bottom body hem 
and sleeves edges reinforced by elastic binding | hood with elastic binding | POCKETS: on sides with zipper | 
inner with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Air-Lite, Down 90/10, DWR

1-vrstvá ultralehká ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR
100% polyester

1 layered ultralight ripstop woven fabric with water-repellent finish DWR
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.deep blue/tm.modrá, 2.graphite/grafit, 3.deep green/tm.zelená
4.brown orange/hnědooranžová, 5.dk.khaki/tm.khaki

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Down 90/10, DWR, 4D mechanical stretch
2-vrstvá tkanina s mechanický strečem, s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with mechanical stretch, with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR, 4D mechanical stretch

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.dk.blue/tm.modrá, 2.cream yellow/krémově žlutá, 3.graphite/grafit, 4.deep blue/tm.modrá

        



MU
ŽI

 /
 M

EN
 

12

DO
W

N 
IN

SU
LA

TE
D 

- O
UT

DO
OR

 M
OT

IO
N

HA
RD

SH
EL

L I
NS

UL
AT

ED
 - 

OU
TD

OO
R 

LE
IS

UR
E

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR

2-vrstvá odolná tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% nylon

2 layered durable woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% nylon

VODĚODOLNOST/WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.deep blue/tm.modrá, 2.deep khaki/tm.khaki

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Down 90/10, DWR

2-vrstvá tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST/WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá

NELIDAS M
PÁNSKÝ	HARDSHELLOVÝ	PLNĚNÝ	KABÁT	-	OUTDOOR	LEISURE
MEN HARDSHELL INSULATED COAT - OUTDOOR LEISURE

silněji zateplený | podšívka kombinovaná s kožešinou | dvoucestný hlavní zip krytý légou | překrytí zipu u brady 
| šířka pasu regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | 
upravitelná šířka dolního okraje rukávů | pružné vnitřní manžety | okraje rukávů zpevněné lemy pro větší odolnost 
| kapuce upravitelná stahováním | kšilt zpevněný kosticí | kapuce s odnímatelnou kožešinou | KAPSY: vnější boční 
se zipem | 3D vnější boční s patkou na suchý zip | vnější náprsní se zipem | vnější náprsní s lemem na zip | na 
rukávu s kontrastním prošitím | vnitřní se zipem | vnitřní na suchý zip

heavy padded | lining combined with fake fur | 2-ways main zipper covered by placket | chin protector | adjustable 
width of waist by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | adjustable 
width of sleeves openings by tightening | stretch inner cuffs | sleeves edges reinforced by bindings for higher 
durability | hood adjustable by tightening | visor reinforced by whalebone | hood with detachable fake fur | 
POCKETS: on sides with zipper | 3D cargo flap on sides with velcro | on chest with zipper | on chest with 
reinforced edge with zipper | on sleeve with contrast stitching | inner with zipper | inner with velcro

DEEP M
PÁNSKÁ	PÉŘOVÁ	VESTA	-	OUTDOOR	MOTION
MEN DOWN INSULATED VEST - OUTDOOR MOTION

silně plněná | voděodolný hlavní zip | voděodolný zip na vnější kapse | překrytí zipu u brady | prodloužený zadní 
díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní síťová

strong filled | waterproof main zipper | face pocket with waterproof zipper | chin protector | longer back side | 
adjustable width of bottom edge by tightening | POCKETS: on sides with zipper | inner from mesh
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NIGALO M
PÁNSKÝ	HARDSHELLOVÝ	PLNĚNÝ	KABÁT	-	OUTDOOR	MOTION
MEN HARDSHELL INSULATED COAT - OUTDOOR MOTION

lehce zateplený | kompletně podlepené švy | lehká podšívka z pružné síťoviny | lehká podšívka s vodoodpudivým 
zátěrem v dolní části těla | dvoucestný hlavní zip | hlavní zip krytý légou | voděodolné zipy na vnějších kapsách 
| překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | 
upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | odnímatelná kapuce | 
KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem | vnitřní síťová

light padded | fully taped seams | light lining from elastic mesh | light lining with water-repellent coating on 
body bottom | 2-ways main zipper | main zipper covered by placket | face pockets with waterproof zippers | 
chin protector | headphones cable hole | anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | 
adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | detachable 
hood | POCKETS: on sides with zipper | inner with zippers | inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR, 4D mechanical stretch

2-vrstvá tkanina s mechanický strečem, s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou
100% polyester

2 layered woven fabric with mechanical stretch, with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR, 4D mechanical stretch

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.black/černá

norel	M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
MEN HARDSHELL INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE

silněji zateplená | lehká syntetická podšívka | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | prodloužený zadní díl 
| šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce 
upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnitřní síťová

heavy padded | lightweight synthetic lining | chin protector | headphones cable hole | longer back side | adjustable 
width of bottom edge by tightening | adjustable width of sleeves openings by tightening | detachable hood 
adjustable by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR

2-vrstvá tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.dk.blue/tm.modrá, 2.cream yellow/krémově žlutá,3.black/černá
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NOTT M 
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
MEN HARDSHELL INSULATED JACKET - OUTDOOR MOTION

lehce zateplená | vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu a lepší prodyšnost | lehká podšívka z pružné 
síťoviny | ramenní panely z vysoce odolného 2-vrstvého materiálu | voděodolný hlavní zip | voděodolný zip na 
vnější kapse | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | dolní okraj zpevněný elastickým lemem | anatomicky 
tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | dolní okraj rukávů zpevněný elastickým lemem | kapuce  
s elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnitřní se zipem

light padded | inserts from stretch knitted fabric for comfort of movement and better breathability | light lining 
from elastic mesh | shoulder panels from highly resistant 2-layered material | waterproof main zipper | face pocket 
with waterproof zipper | chin protector | headphones cable hole | bottom edge reinforced by elastic binding | 
anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | bottom sleeves edges reinforced by elastic 
binding | hood with elastic binding | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | inner with zippers

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

Husky Tech Stretch 10 000, DWR

2-vrstvá elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou
96% polyamid, 4% elastan

2 layered elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
96% polyamide, 4% elastane

VODĚODOLNOST/WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá

NIA M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
MEN HARDSHELL INSULATED JACKET - OUTDOOR MOTION

lehce zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka z pružné síťoviny | lehká podšívka s vodoodpudivým 
zátěrem v dolní části těla | hlavní zip krytý légou | voděodolné zipy na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady 
| vývod na sluchátka | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky 
tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná 
stahováním | zpevněný kšilt | odnímatelná kapuce | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | 
vnitřní se zipem | vnitřní síťová

light padded | fully taped seams | light lining from elastic mesh | light lining with water-repellent coating on body 
bottom | main zipper covered by placket | face pockets with waterproof zippers | chin protector | headphones 
cable hole | longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at 
the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by 
tightening | reinforced visor | detachable hood | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | inner 
with zippers | inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 10 000, DWR

2-vrstvá elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
96% polyamid, 4% elastan

2 layered elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
96% polyamide, 4% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá
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NODIQ M
PÁNSKÁ	PLNĚNÁ	OBOUSTRANNÁ	ULTRALEHKÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
MEN INSULATION DOUBLE-SIDED ULTRALIGHT JACKET - OUTDOOR MOTION

lehce plněná | oboustranná - 2 varianty - s prošíváním a bez prošití | impregnované vnější zipy |sbalitelná | 
překrytí zipu u brady | dolní okraje těla a rukávů zpevněné elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem

light filled | double-sided - 2 options - with face quilting and without quilting | water-repellent face zippers | 
packable | chin protector | bottom body hem and sleeves edges reinforced by elastic binding | POCKETS: on 
sides with zippers

MATERIÁL	/	MATERIAL

Air-Lite, DWR

1-vrstvá ultralehká ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR
100% nylon

1 layered ultralight ripstop woven fabric with water-repellent finish DWR
100% nylon

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.yellow green/deep khaki//žlutozelená/tm.khaki, 2.deep blue/dk.blue//tm.modrá/tm.modrá
3.cream yellow/dk.mustard//krémově žlutá/tm.hořčicová, 4.black/bright red//černá/sv.červená

natie	M
PÁNSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
MEN HARDSHELL INSULATED JACKET - OUTDOOR MOTION

lehce zateplená | kombinace s ultralehkým materiálem pro zvýšení funkčnosti | lehká podšívka z pružné síťoviny | 
překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | prodloužený zadní díl | dolní okraje těla a rukávů zpevněné elastickým 
lemem | kapuce s elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem

light padded | combination with ultralight fabric for higher functionality | light lining from elastic mesh | chin 
protector | headphones cable hole | longer back side | bottom body and sleeves edges reinforced by elastic 
binding | hood with elastic binding | POCKETS: on sides with zipper | inner with zippers

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Air-Lite, DWR, 4D mechanical stretch
2-vrstvá tkanina s mechanický strečem, s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
kombinovaná s 1-vrstvou ultralehkou ripstop tkaninou
100% polyester

2 layered woven fabric with mechanical stretch, with water-repellent finish DWR and laminated 
membrane combined with 1 layered ultralight ripstop woven fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.blue/modrá, 2.graphite/grafit, 3.brown orange/hnědooranžová

     



MU
ŽI

 /
 M

EN
 

16

HA
RD

SH
EL

L -
 O

UT
DO

OR
 P

ER
FO

RM
AN

CE
SO

FT
SH

EL
L -

 O
UT

DO
OR

 P
ER

FO
RM

AN
CE

NAKRON M
PÁNSKÁ HARDSHELLOVÁ BUNDA - OUTDOOR PERFORMANCE
MEN HARDSHELL JACKET - OUTDOOR PERFORMANCE

kompletně podlepené švy | bez podšívky | voděodolný hlavní zip | voděodolné zipy na vnějších kapsách | voděodolné 
zipy pro ventilaci | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | vnitřní léga hlavního zipu se systémem odvodu 
vlhkosti | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | 
anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce 
upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem

fully taped seams | without lining | waterproof main zipper | face pockets with waterproof zippers | waterproof 
zippers for ventilation | chin protector | headphones cable hole | inner main zipper placket with moisture drainage 
system | armpit ventilations with zipper | longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening | 
anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves openings by 
tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | inner with zipper

SAURI M
PÁNSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA - OUTDOOR PERFORMANCE
MEN SOFTSHELL JACKET - OUTDOOR PERFORMANCE

voděodolné zipy | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | vnitřní léga hlavního zipu s odvětráním perforací 
materiálu | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | 
anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce 
upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem

waterproof zippers | chin protector | headphones cable hole | inner main zipper placket with ventilations by 
perforated fabric | armpit ventilations with zipper | longer back side | adjustable width of bottom edge by 
tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves 
openings by tightening | hood adjustable by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Pro Softshell Stretch 15 000, DWR

3-vrstvý odolný lehký elastický materiál s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR  
s lehkým úpletem z rubové strany, 88% nylon, 12% elastan

3 layered durable lightweight fabric with laminated membrane and water-repellent finish DWR with 
lightweight knit fabric on bottom, 88% nylon, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.dk.orange/tm.oranžová, 2.dk.menthol/tm.mentol,3.dk.green/tm.zelená

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Pro Tech Stretch 20 000, DWR
3-vrstvá vysoce odolná elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR s laminovanou membránou  
a s trikotem ve spodní části
90% polyester, 10% elastan

3 layered highly durable elastic woven fabric with water-repellent finish DWR with laminated 
membrane and with tricot on bottom
90% polyester, 10% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 18 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.ocher/okrová, 2.black menthol/černý mentol, 3.dk.orange/tm.oranžová
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KOMLY M
PÁNSKÉ HARDSHELLOVÉ KALHOTY - OUTDOOR PERFORMANCE
MEN HARDSHELL PANTS - OUTDOOR PERFORMANCE

kompletně podlepené švy | dolní část nohavic zpevněná vysoce odolným materiálem | voděodolné zipy | reflexní 
loga | odnímatelné šle s regulací délky | háček k uchycení k botě | anatomicky tvarovaný střih, předtvarovaná 
kolena | rozepínání a ventilace na zip v celé délce nohavic | vnitřní tunely nohavic s protiskluzovou gumou | šířka 
dolního okraje nohavic regulovatelná stahováním | zvýšený pas s protiskluzovou gumou na zadním díle | šířka 
pasu regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | skrytá kapsa na drobnosti

fully taped seams | bottom part of trouser legs reinforced by highly resistant material | waterproof zippers | 
reflective logos | detachable braces with length adjustment | hook for shoes attachment | anatomically shaped 
body cut; pre-shaped knees | zipper openings and ventilation of full trouser legs length | inner trouser legs 
tunnels with anti-slipping rubber | adjustable width of bottom edge of trouser legs by tightening | higher back 
side waist with anti-slipping rubber | adjustable width of waist by tightening |  POCKETS: on sides with zipper | 
hidden coin pocket

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Pro Tech Stretch 20 000, DWR

3-vrstvá elastická tkanina s laminovanou membránou a s vodoodpudivou úpravou DWR
90% polyester, 10% elastan

3 layered elastic woven fabric with laminated membrane and with water-repellent finish DWR
90% polyester, 10% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 18 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá

SAHONY M
pÁNSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA - OUTDOOR MOTION
MEN SOFTSHELL JACKET - OUTDOOR MOTION

ramenní panely z vysoce odolného 3-vrstvého materiálu | voděodolné zipy | překrytí zipu u brady | vývod na 
sluchátka | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním 
| anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | 
odnímatelná kapuce upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem

shoulder panels from highly resistant 3-layered material | waterproof zippers | chin protector | headphones 
cable hole | armpit ventilations with zipper | longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening 
| anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves openings 
by tightening | detachable hood adjustable by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Therm Softshell Stretch 15 000, DWR
3-vrstvý s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR; 1. vrstva - lehká pružná tkanina, 
2. vrstva - membrána, 3. vrstva - hřejivý fleece
96% polyester, 4% elastan

3 layered with laminated membrane and water-repellent finish DWR; 1st layer - light elastic woven 
fabric, 2nd layer - membrane, 3rd layer - warm fleece
96% polyester, 4% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.dk.brick/tm.cihlová, 2.dk.blue/tm.modrá, 3.dk.grey/tm.šedá
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KRESI M
PÁNSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY - OUTDOOR PERFORMANCE
MEN SOFTSHELL PANTS - OUTDOOR PERFORMANCE

HUSKY opasek | odvětrání v nohavicích na zip | šířka dolního okraje nohavic se zipem a regulovatelná stahováním 
| zvýšený pas na zadním díle | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí | anatomicky tvarovaný střih, 
předtvarovaná kolena | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější zadní se zipem

HUSKY waist belt | trouser legs ventilations with zipper | zipped adjustable width of bottom legs opening by 
tightening | higher back side waist | crotch insert for maximal comfort | anatomically shaped body cut; pre-shaped 
knees | POCKETS: on sides with zipper | on back side with zipper

KLASS M
PÁNSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY - OUTDOOR MOTION
MEN SOFTSHELL PANTS - OUTDOOR MOTION

kolenní panely a zadní díl z vysoce odolného 3-vrstvého materiálu | HUSKY opasek | reflexní prvky | zvýšený 
pas na zadním díle | anatomicky tvarovaný střih, předtvarovaná kolena | šířka pasu regulovatelná stahováním | 
KAPSY: vnější boční se zipem | vnější na stehně se zipem

knee panels and back side from highly resistant 3-layered material | HUSKY waist belt | reflective details | higher 
back side waist | anatomically shaped body cut; pre-shaped knees | adjustable width of waist by tightening | 
POCKETS: on sides with zipper | on thigh with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend Therm Soft Stretch, Extend-Therm Softshell 10 000, DWR
1-vrstvá speciální odolná elastická dvojcestná tkanina s hřejivým povrchem z rubu  
a s vodoodpudivou úpravou DWR kombinovaná s 3-vrstvým materiálem s laminovanou membránou, 
57% nylon, 33,1% polyester, 9,9% elastan

1 layered durable special elastic doublewaved fabric with warm surface inside and  
with water-repellent finish DWR combined with 3 layered fabric with laminated membrane,
57% nylon, 33,1% polyester, 9,9% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.anthracite/antracit, 2.black/černá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Therm Softshell Stretch 10 000, 4-Way Stretch, DWR
3-vrstvý materiál s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR  
s hřejivým fleecem z rubové strany
86% polyester, 14% elastan

3 layered fabric with laminated membrane and water-repellent finish DWR  
with warm fleece on bottom
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.faded orange/tlumená oranžová, 2.black/černá

   



MU
ŽI

 /
 M

EN
 

19

M
ID
LA

YE
RS

	-	
M
OU

NT
AI
N	
SK

IIN
G	
15

/1
5

BA
SE

 L
AY

ER
S 

- O
UT

DO
OR

 M
OT

IO
N

TARR M
PÁNSKÝ COOLDRY ROLÁK S DLOUHÝM RUKÁVEM - OUTDOOR MOTION
MEN COOLDRY LONG SLEEVE TURTLE NECK - OUTDOOR MOTION

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | rukávy zpevněné elastickým lemem | otvor na 
palec | stojáček s elastickým lemem | KAPSY: vnější náprsní se zipem

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | sleeve openings reinforced by elastic binding | 
thumb hole | stand collar with elastic binding | POCKETS: on chest with zipper

ANDER M
PÁNSKÝ	ROLÁK	S	DLOUHÝM	RUKÁVEM	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	LONG	SLEEVE	TURTLE	NECK	FROM	TECHNICAL	FLEECE	FABRIC	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

ploché švy | dolní okraj rukávů a stojáček zpevněný elastickým lemem | otvor na palec

flatlock seams | bottom sleeves edges and stand collar reinforced by elastic binding | thumb hole

MATERIÁL	/	MATERIAL

Cooldry

1-vrstvý lehký vysoce elastický jersey úplet
84% polyester, 16% elastan

1 layered lightweight highly elastic knitted jersey fabric
84% polyester, 16% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.dk.blue/tm.modrá, 2.dk.menthol/tm.mentol
3.faded orange/tlumená oranžová, 4.cream yellow/krémově žlutá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Plus

1-vrstvý lehký fleece - pružný počesaný úplet
100% polyester

1 layered lightweight fleece - stretch knitted brushed fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.grey blue/šedomodrá, 2.bright red/výrazně červená, 3.graphite/grafit
4.khaki/khaki, 5.cream yellow/krémově žlutá
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ANDER ZIP M
PÁNSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
MEN	SWEATSHIRT	FROM	TECHNICAL	FLEECE	FABRIC	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

ploché švy | dolní okraj rukávů a stojáček zpevněný elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem

flatlock seams | bottom sleeves edges and stand collar reinforced by elastic binding | POCKETS: on sides with zipper

TARR ZIP M
PÁNSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
MEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

prvek speciálních plochých švů | vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu a lepší prodyšnost | překrytí 
zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | dolní okraj zpevněný elastickým lemem | rukávy zpevněné elastickým 
lemem | otvor na palec | stojáček s elastickým lemem | KAPSY: lepená vnější náprsní se zipem

flatlock seams details | inserts from elastic knitted fabric for comfort of movement and better breathability | chin 
protector | anatomically shaped body cut | bottom edge reinforced by elastic binding | sleeve openings reinforced 
by elastic binding | thumb hole | stand collar with elastic binding | POCKETS: bonded on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Stretch-Comfort Plus

1-vrstvý vysoce elastický jersey úplet
85% polyester, 15% elastan

1 layered highly elastic knitted jersey fabric
85% polyester, 15% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.yellow green/zelenožlutá, 2.dk.blue/tm.modrá
3.black/černá, 4.faded menthol/tlumený mentol

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Plus

1-vrstvý lehký fleece - pružný počesaný úplet
100% polyester

1 layered lightweight fleece - stretch knitted brushed fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.dk.blue/tm.modrá, 2.grey blue/šedomodrá
3.dk.grey/tm.šedá,4.deep green/tm.zelená
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amazey	M
PÁNSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
MEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

ploché švy | speciálně lepený bezešvý dolní okraj, manžety a stojáček | překrytí zipu u brady | anatomicky 
tvarovaný střih | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem

flatlock seams | specially bonded seamless body bottom edge, cuffs and stand collar | chin protector | anatomically 
shaped body cut | POCKETS: on sides with zippers | on chest with zipper

ANE M
PÁNSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	PERFORMANCE
MEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR PERFORMANCE

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | dolní okraj s elastickým lemem | zdvojené 
manžety rukávů | KAPSY: vnější boční se zipem | lepená se zipem

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | elastic bottom hem | double layered sleeve cuffs 
| POCKETS: on sides with zipper | bonded with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Stretch-Comfort Plus Double

2-vrstvý lehký elastický nepočesaný úplet s melírem na lícové straně
88% polyester, 12% elastan

2 layered lightweight elastic nonbrushed knitted fabric with mélange effect on face side
88% polyester, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.deep blue/tm.modrá, 2.blue/modrá
3.dk.bordo/tm.bordo, 4.graphite/grafit

MATERIÁL	/	MATERIAL

S-Therm Plus

1-vrstvý lehký elastický úplet s melírem počesaný z rubové strany
87% polyester, 13% elastan

1 layered light elastic knitted fabric with mélange effect brushed from wrong side
87% polyester, 13% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.blue menthol/modrý mentol, 2.dk.bordo/tm.bordo
3.deep blue/tm.modrá, 4.graphite/grafit
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MATERIÁL	/	MATERIAL

S-Therm Plus, DWR

1-vrstvý microfleece - elastický úplet počesaný z rubové strany kombinovaný s 1-vrstvou ultralehkou 
tkaninou s vodoodpudivou úpravou DWR, 88% polyester, 12% elastan

1 layered microfleece - elastic knitted fabric brushed from wrong side combined with  
1 layered ultralight woven fabric with water-repellent finish DWR, 88% polyester, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing, DWR

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.faded orange/tlumená oranžová, 2.yellow green/žlutozelená
3.black/černá, 4.dk.ocher/tm.okrová

airy	M
PÁNSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
MEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

ploché švy | krytí části těla, ramen a kapuce ultralehkou tkaninou s lehkou výplní  | překrytí zipu u brady | reflexní 
loga | rukávy s manžetou | KAPSY: vnější boční se zipem

flatlock seams | upper body, shoulders and hood with ultralight fabric covering with lightweight padding | chin 
protector | reflective logos | sleeves with cuffs | POCKETS: on sides with zipper

alan M
PÁNSKÝ	SVETR	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
MEN SWEATER FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

kombinace s elastickým úpletem počesaným z rubové strany | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný 
střih | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem

combination with elastic knitted fabric brushed from wrong side | chin protector | anatomically shaped body cut 
| adjustable width of bottom edge by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Therm-Comfort Sweater look

1-vrstvý - imitace svetru, pružný úplet počesaný z rubové strany kombinovaný s microfleecem  
100% polyester

1 layered - sweater look, stretch knitted fabric brushed from wrong side combined with microfleece 
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors
1.brown orange/hnědooranžová, 2.dk.blue/tm.modrá, 3.dk.mustard/tm.hořčicová
4.deep blue/tm.modrá, 5.black/černá

       



brofer	M
PáNSKÁ	VESTA	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
MEN VEST FROM TECHNICAL FLEECE FABRIC - OUTDOOR MOTION

překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | průramky zpevněné elastickým lemem | KAPSY: lepené vnější 
boční se zipem | vnější náprsní se zipem

chin protector | anatomically shaped body cut | armholes reinforced by elastic binding | POCKETS: bonded on 
sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Double

2-vrstvý microfleece - lepený pružný počesaný úplet
100% polyester

2 layered - bonded elastic brushed knitted fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.dk.blue/tm.modrá, 2.graphite/grafit
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ACTIVE	WINTER	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	ZIP	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	ROLÁK	DLOUHÝ	RUKÁV	-	ACTIVE	WINTER
MEN UNDERWEAR - TURTLE NECK LONG SLEEVES - ACTIVE WINTER

prvek plochých švů | lepené dolní okraje rukávů a těla | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | vsadky 
v podpaží pro maximální pohodlí 

flatlock seams details | welded bottom edges of body and sleeves | allover printed details | anatomically shaped body 
cut | armhole inserts for maximal comfort 

ACTIVE	WINTER	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	-	ACTIVE	WINTER
MEN UNDERWEAR - T-SHIRT LONG SLEEVE - ACTIVE WINTER

prvek plochých švů | lepené dolní okraje rukávů a těla | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | 
vsadky v podpaží pro maximální pohodlí 

flatlock seams details | welded bottom edges of body and sleeves | allover printed details | anatomically shaped 
body cut | armhole inserts for maximal comfort 

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany 
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá, 2.anthracite/antracit, 3.dk.blue/tm.modrá

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany 
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá, 2.anthracite/antracit, 3.dk.blue/tm.modrá

     



ACTIVE	WINTER	KALHOTY/PANTS	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	KALHOTY	-	ACTIVE	WINTER
MEN UNDERWEAR - PANTS - ACTIVE WINTER

prvek plochých švů | lepené dolní okraje nohavic | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | elastický 
pas | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí

flatlock seams details | welded bottom edges of trouser legs | allover printed details | anatomically shaped body 
cut | elastic waist | crotch insert for maximal comfort 

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany 
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black/černá, 2.anthracite/antracit, 3.dk.blue/tm.modrá
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MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.khaki/khaki, 2.brown orange/hnědooranžová, 3.grey/šedá

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - T-SHIRT LONG SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů | efektní tisk na předním díle

flatlock seams | anatomically shaped body cut | raglan sleeves | front side artwork print

  

MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.khaki/khaki, 2.brown orange/hnědooranžová,3.grey/šedá

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	ZIP	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	ROLÁK	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - TURTLE NECK LONG SLEEVES - MERINO 100

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | raglan sleeves
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MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.black menthol/černý mentol, 2.graphite/grafit,3.black/černá

MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1.khaki/khaki, 2.brown orange/hnědooranžová, 3.grey/šedá

MERINO	100	KR.	RUKÁV/SHORT	SLEEVE	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	KRÁTKÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - T-SHIRT SHORT SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů | efektní tisk na předním díle

flatlock seams | anatomically shaped body cut | raglan sleeves | front side artwork print

MERINO	100	KALHOTY/PANTS	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	KALHOTY	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - PANTS - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | elastický pas | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí

flatlock seams | anatomically shaped body cut | elastic waist | crotch insert for maximal comfort
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1 blue/modrá, 2 black/černá

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - T-SHIRT LONG SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | klasický střih rukávů

flatlock seams | anatomically shaped body cut | classic set-in sleeves

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1 blue/modrá, 2 black/černá

 

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	ZIP	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	ROLÁK	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - TURTLE NECK LONG SLEEVES - MERINO 100

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | raglan sleeves
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MERINO	100	KALHOTY/PANTS	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	KALHOTY	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - PANTS - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | elastický pas | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí

flatlock seams | anatomically shaped body cut | elastic waist | crotch insert for maximal comfort

MERINO	100	KR.	RUKÁV/SHORT	SLEEVE	M
PÁNSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	KRÁTKÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
MEN UNDERWEAR - T-SHIRT SHORT SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | klasický střih rukávů

flatlock seams | anatomically shaped body cut | classic set-in sleeves

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1 blue/modrá, 2 black/černá

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes S, M, L, XL, XXL

barvy/Colors 1 blue/modrá, 2 black/černá
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Legenda	piktogramů

ženy
mountain	skiing	20/20
mountain	skiing	15/15
outdoor	performance
outdoor	motion
outdoor	leisure
active	winter
merino	100

PRODYŠNOST

YKK	zipy

Voděodolnost

větruodolnost

CELOROČNÍ	VYUŽITÍ

elasticita

tepelná	izolace

reflexní	prvky

voděodolné	zipy	

sbalitelný

odvod	vlhkosti

ANTIBAKTERIÁLNÍ

DWR

nízká	váha

peří

sněhový	pás

oddělitelná	kapuce

kapsa	na	mp3

4-way	stretch

balitelná	kapuce

rychleschnoucí

UV	ochrana

4D	mechanical	stretch



piCtogram	LEGEND

breathable

YKK	zippers

waterproof

windproof

ALL YEAR

elasticitY

thermal	insulation

reflective	points

waterproof	zippers

PACKABLE

moisture	wicking

ANTIBACTERIAL

DWR

low	weight

down

snowlocker

detachable	hood

mp3	pocket

4-way	stretch

packable	hood

quick	drying

UV	protection

4D	mechanical	stretch

women
mountain	skiing	20/20
mountain	skiing	15/15
outdoor	performance
outdoor	motion
outdoor	leisure
active	winter
merino	100
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MONTRY L
DÁMSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
WOMEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky z pružného 
úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší cirkulaci vzduchu | voděodolný hlavní 
zip | voděodolné zipy na ventilaci a na kapsách rukůvů | skrytý průchod do náprsní kapsy druhé vrstvy na zip | vnitřní léga hlavního 
zipu s odvětráním perforací materiálu | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní pěnový panel | vývod na sluchátka | čistič brýlí | 
sklady na zádech pro volnost pohybu | odvětrání na zip | prodloužený zadní díl | odnímatelný sněhový pás s protiskluzovou gumou 
| šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné manžety | otvor na palec | 
upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem 
| vnější náprsní se zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | vnitřní se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better air circulation | 
waterproof main zipper | ventilation and sleeves pockets with waterproof zippers | hidden zipped opening into chest pocket 
of midlayer | inner main zipper placket with ventilations by perforated fabric | chin protector | protective spinal foam panel 
| headphones cable hole | goggle cleaner | back side pleats for freedom of movement | ventilations with zipper | longer 
back side | detachable snowlocker with anti-slipping rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically 
shaped sleeves at the elbow area | elastic cuffs | thumb hole | adjustable width of sleeves openings by tightening | 
detachable hood adjustable by tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | on 
sleeve with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner with zippers | inner mesh for goggles

GAMBOLA L
DÁMSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky 
z pružného úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší prodyšnost | 
dvoucestný voděodolný hlavní zip | voděodolné vnější zipy | vsadka polo zipu s odvětráním perforací materiálu | překrytí 
zipu u brady | ochranný páteřní pěnový panel | vývod na sluchátka | čistič brýlí | odvětrání v podpaží na zip | prodlužená 
délka | odnímatelný sněhový pás s protiskluzovou gumou | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky 
tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné manžety | otvor na palec | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce 
upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | 
vnitřní síťová se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better breathability | 2-ways 
waterproof main zipper | waterproof zippers on face | insert of polo zipper with ventilation by perforated fabric | chin 
protector | protective spinal foam panel | headphones cable hole | goggle cleaner | armpit ventilations with zipper | 
longer body length | detachable snowlocker with anti-slipping rubber | adjustable width of bottom edge by tightening 
| anatomically shaped sleeves at the elbow area | elastic cuffs | thumb hole | adjustable width of sleeves openings by 
tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | zipped for skipass on sleeve 
| inner mesh with zippers | inner mesh for goggles

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR
2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.purple/dk.purple//fialová/tm.fialová, 2.grey blue/šedomodrá, 3.bright green/lt.green//
výrazně zelená/sv.zelená  4.anthracite/antracit,5.magenta/pink//purpurová/růžová

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 20 000, 4-Way Stretch, DWR
2-vrstvá odolná 4-směrná vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
85% polyamid, 15% elastan

2 layered durable 4-way highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
85% polyamide, 15% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 20 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.turquoise/tyrkysová, 2.deep green/tm.zelená, 3.bright green/výrazně zelená
4.lt.yellow/sv.žlutá, 5.violet/fialová
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GOMEZ L
DÁMSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky 
z pružného úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší prodyšnost | 
dvoucestný voděodolný hlavní zip | voděodolné vnější zipy | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní pěnový panel | vývod 
na sluchátka | čistič brýlí | odvětrání v podpaží na zip | prodlužená délka | odnímatelný sněhový pás s protiskluzovou gumou 
| šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné manžety | otvor na 
palec | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se 
zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | vnitřní síťová se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better breathability | 2-ways 
waterproof main zipper | waterproof zippers on face | chin protector | protective spinal foam panel | headphones cable 
hole | goggle cleaner | armpit ventilations with zipper | longer body length | detachable snowlocker with anti-slipping 
rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area | elastic cuffs 
| thumb hole | adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | 
POCKETS: on sides with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner mesh with zippers | inner mesh for goggles

GONZAL L
DÁMSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	HARDSHELL	INSULATED	JACKET	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
středně zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní vsadky 
z pružného úpletu pro komfort při pohybu | vnitřní vsadky ze speciálně strukturované 3D tkaniny pro lepší prodyšnost | 
hlavní zip krytý légou | kryté zipy ventilace | voděodolné zipy na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní 
pěnový panel | vývod na sluchátka | čistič brýlí | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | odnímatelný sněhový 
pás s protiskluzovou gumou | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů 
| pružné manžety | otvor na palec | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce upravitelná stahováním 
| zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnější na rukávu se zipem na permanentku | 
vnitřní síťová se zipem | vnitřní síťová na brýle

medium padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement | inner inserts from specially structured 3D fabric for better breathability | main 
zipper covered by placket | ventilation zippers covered | face pockets with waterproof zippers | chin protector | protective 
spinal foam panel | headphones cable hole | goggle cleaner | armpit ventilations with zipper | longer back side | detachable 
snowlocker with anti-slipping rubber | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the 
elbow area | elastic cuffs | thumb hole | adjustable width of sleeves openings by tightening | detachable hood adjustable by 
tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | zipped for skipass on sleeve | inner 
mesh with zippers | inner mesh for goggles

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR
2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.dk.purple/grey purple//tm.fialová/šedofialová, 2.blue menthol/modrý mento, 3.grey menthol/bright l
green//šedomentolová/výrazná zelená, 4.anthracite/antracit, 5.bright pink/výrazně růžová

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR
2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.grey purple/šedofialová, 2.dk.menthol/tm.mentol, 3.grey menthol/šedomentolová
4.anthracite/antracit, 5.wine/vínová
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GILEP L
DÁMSKÉ	HARDSHELLOVÉ	PLNĚNÉ	KALHOTY	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	HARDSHELL	INSULATED	PANTS	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
lehce zateplené | kompletně podlepené švy | voděodolný zip na vnější kapse | kryté zipy ventilace | odnímatelné šle  
s regulací délky | odvětrání v nohavicích na zip | zvýšený pas na zadním díle | sněhové tunely nohavic s protiskluzovou 
gumou | šířka pasu regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější na stehně se zipem

light padded | fully taped seams | face pocket with waterproof zipper | ventilation zippers covered | detachable braces 
with length adjustment | trouser legs ventilations with zipper | higher back side waist | snowlocker trouser legs tunnels 
with anti-slipping rubber | adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on thigh with zipper

MITALY L
DÁMSKÉ	HARDSHELLOVÉ	PLNĚNÉ	KALHOTY	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
WOMEN	HARDSHELL	INSULATED	PANTS	-	MOUNTAIN	SKIING	20/20
lehce zateplené | dolní část nohavic zpevněná vysoce odolným materiálem | kompletně podlepené švy | voděodolné vnějších 
zipy | odnímatelné šle s regulací délky | ochranný bederní panel ze speciální anatomicky tvarované pěny | odvětrání  
v nohavicích na zip | zvýšený pas na zadním díle | sněhové tunely nohavic s protiskluzovou gumou | šířka pasu regulovatelná 
stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem

light padded | bottom part of trouser legs reinforced by highly resistant material | fully taped seams | waterproof zippers 
on face |  detachable braces with length adjustment | protective back side panel from special anatomically shaped foam | 
trouser legs ventilations with zipper | higher back side waist | snowlocker trouser legs tunnels with anti-slipping rubber | 
adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR

2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.bright red/výrazně červená, 2.white/bílá,3.black/černá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 20 000, 4-Way Stretch, DWR
2-vrstvá odolná 4-směrná vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou
85% polyamid, 15% elastan

2 layered durable 4-way highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated 
membrane
85% polyamide, 15% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 20 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.turquoise/tyrkysová, 2.lt.yellow/sv.žlutá, 3.black/černá

    



GALTI L
DÁMSKÉ	SOFTSHELLOVÉ	KALHOTY	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	SOFTSHELL	PANTS	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

bez výplně | voděodolné zipy pro ventilaci | voděodolné zipy zadního otevírání nohavic | odnímatelné šle  
s regulací délky | vyztužená kolena | odvětrání v nohavicích na zip | anatomicky tvarovaný střih, předtvarovaná 
kolena | zvýšený pas na zadním díle | sněhové tunely nohavic s protiskluzovou gumou | šířka pasu regulovatelná 
stahováním | KAPSY: vnější boční | vnější boční se zipem na drobnosti

without padding | waterproof zippers for ventilation | waterproof zippers for back side bottom opening | detachable 
braces with length adjustment | reinforced knee area | trouser legs ventilations with zipper | anatomically shaped 
body cut; pre-shaped knees | higher back side waist | snowlocker trouser legs tunnels with anti-slipping rubber | 
adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides | coin pocket with zipper on side 

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Therm Softshell Stretch 10 000, DWR
3-vrstvý s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR; 1. vrstva - lehká pružná tkanina, 
2. vrstva - membrána, 3. vrstva - hřejivý fleece
96% polyester, 4% elastan

3 layered with laminated membrane and water-repellent finish DWR; 1st layer - light elastic woven 
fabric, 2nd layer - membrane, 3rd layer - warm fleece
96% polyester, 4% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.green/zelená, 2.sweet red/jemná červená,3.black/černá
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donnie	L
DÁMSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE

středně plněná | lehká syntetická podšívka | impregnovaný hlavní zip | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka 
| prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | odnímatelná kapuce upravitelná 
stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem | vnitřní síťová

medium filled | lightweight synthetic lining | water-repellent main zipper | chin protector | headphones cable hole 
| longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening | detachable hood adjustable by tightening | 
POCKETS: on sides with zipper | inner with zippers | inner from mesh

DESTER L
DÁMSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR MOTION

silně plněná | vnitřní vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu | voděodolný hlavní zip | voděodolné zipy 
na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní 
díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | upravitelná 
šířka dolního okraje rukávů | pružné vnitřní manžety | otvor na palec | kapuce upravitelná stahováním | kšilt 
zpevněný kosticí | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnitřní síťové

strong filled | inner inserts from stretch knitted fabric for comfort of movement | waterproof main zipper | face 
pockets with waterproof zippers | chin protector | headphones cable hole | armpit ventilations with zipper | longer 
back side | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area | 
adjustable width of sleeves openings by tightening | stretch inner cuffs | thumb hole | hood adjustable by tightening 
| visor reinforced by whalebone | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper |inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Down 90/10, DWR, 4D mechanical stretch
2-vrstvá tkanina s mechanický strečem, s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with mechanical stretch, with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR, 4D mechanical stretch

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.dk.blue/tm.modrá, 2.wine/vínová, 3.faded menthol/tlumený mentol, 4.black/černá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Down 90/10, DWR

2-vrstvá ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered ripstop woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.turquoise/dk.turquoise//tyrkysová/tm.tyrkysová, 2.wine/magenta//vínová/purpurová
3.black/dk.grey//černá/tm.šedá
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DÁMSKÝ	PÉŘOVÝ	KABÁT	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN DOWN INSULATED COAT - OUTDOOR LEISURE
středně plněný | lehká syntetická podšívka | dvoucestný hlavní zip | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | 
pružné vnitřní manžety | kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní 
se zipem

medium filled | lightweight synthetic lining | 2-ways main zipper | chin protector | headphones cable hole | stretch 
inner cuffs | hood adjustable by tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | inner with zipper

dreeser	L
DÁMSKÁ	PÉŘOVÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN DOWN INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE
lehce plněná | impregnovaný hlavní zip |sbalitelná | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | dolní okraje těla  
a rukávů zpevněné elastickým lemem | kapuce s elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní  
se zipem

light filled | water-repellent main zipper | packable | chin protector | headphones cable hole | bottom body hem 
and sleeves edges reinforced by elastic binding | hood with elastic binding | POCKETS: on sides with zipper | 
inner with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Air-Lite, Down 90/10, DWR

1-vrstvá ultralehká ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR
100% polyester

1 layered ultralight ripstop woven fabric with water-repellent finish DWR
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.lt.grey blue/sv.šedomodrá, 2.bright pink/výrazně růžová, 3.graphite/grafit

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 7 000, Down 90/10, DWR

2-vrstvá ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% nylon

2 layered ripstop ultralight woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% nylon

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 5 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.magenta/purpurová, 2.black/černá, 3.lt.grey blue/sv.šedomodrá, 4.grey purple/šedofialová
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DÁMSKÝ	HARDSHELLOVÝ	PLNĚNÝ	KABÁT	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN HARDSHELL INSULATED COAT - OUTDOOR LEISURE

silněji zateplený | lehká syntetická podšívka | dvoucestný hlavní zip | hlavní zip krytý légou | překrytí zipu u brady 
| pružné vnitřní manžety | KAPSY: vnější boční se zipem

heavy padded | lightweight synthetic lining | 2-ways main zipper | main zipper covered by placket | chin protector 
| stretch inner cuffs | POCKETS: on sides with zipper

norel	L
DÁMSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN HARDSHELL INSULATED JACKET - OUTDOOR LEISURE

silněji zateplená | lehká syntetická podšívka | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | prodloužený zadní díl 
| šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce 
upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnitřní síťová

heavy padded | lightweight synthetic lining | chin protector | headphones cable hole | longer back side | adjustable 
width of bottom edge by tightening | adjustable width of sleeves openings by tightening | detachable hood 
adjustable by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR

2-vrstvá tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.grey blue/šedomodrá, 2.blue menthol/modrý mentol
3.graphite/grafit, 4.wine/vínová

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR

2-vrstvá tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.dk.blue/tm.modrá, 2.bright pink/výrazně růžová
3.dk.blue purple/tm.modrofialová, 4.bright red/výrazně červená

       



ŽE
NY

/W
OM

EN

39

HA
RD

SH
EL

L I
NS

UL
AT

ED
 - 

OU
TD

OO
R 

LE
IS

UR
E

HA
RD

SH
EL

L I
NS

UL
AT

ED
 - 

OU
TD

OO
R 

M
OT

IO
N

NILIT L
DÁMSKÝ	HARDSHELLOVÝ	PLNĚNÝ	KABÁT	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN HARDSHELL INSULATED COAT - OUTDOOR LEISURE

silněji zateplený | lehká syntetická podšívka | hlavní zip krytý légou | překrytí zipu u brady | kapuce upravitelná 
stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní síťová

heavy padded | lightweight synthetic lining | main zipper covered by placket | chin protector | hood adjustable by 
tightening | POCKETS: on sides with zipper | inner from mesh

NIGALO L
DÁMSKÝ	HARDSHELLOVÝ	PLNĚNÝ	KABÁT	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN HARDSHELL INSULATED COAT - OUTDOOR MOTION

lehce zateplený | kompletně podlepené švy | lehká podšívka z pružné síťoviny | lehká podšívka s vodoodpudivým 
zátěrem v dolní části těla | dvoucestný hlavní zip | hlavní zip krytý légou | voděodolné zipy na vnějších kapsách 
| překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | 
upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | odnímatelná kapuce | 
KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem | vnitřní síťová

light padded | fully taped seams | light lining from elastic mesh | light lining with water-repellent coating on 
body bottom | 2-ways main zipper | main zipper covered by placket | face pockets with waterproof zippers | 
chin protector | headphones cable hole | anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | 
adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | detachable 
hood | POCKETS: on sides with zipper | inner with zippers | inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR, 4D mechanical stretch

2-vrstvá tkanina s mechanický strečem, s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou
100% polyester

2 layered woven fabric with mechanical stretch, with water-repellent finish DWR and laminated 
membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR, 4D mechanical stretch

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.deep green/tm.zelená, 2.faded coral/tlumená korálová, 3.black/černá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech 10 000, DWR

2-vrstvá tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
100% polyester

2 layered woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.magenta/purpurová, 2.dk.menthol/tm.mentol
3.anthracite/antracit, 4.yellow green/žlutozelená
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NODIQ L
DÁMSKÁ	PLNĚNÁ	OBOUSTRANNÁ	ULTRALEHKÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN INSULATION DOUBLE-SIDED ULTRALIGHT JACKET - OUTDOOR MOTION

lehce plněná | oboustranná - 2 varianty - s prošíváním a bez prošití | impregnované vnější zipy |sbalitelná | 
překrytí zipu u brady | dolní okraje těla a rukávů zpevněné elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem

light filled | double-sided - 2 options - with face quilting and without quilting | water-repellent face zippers | 
packable | chin protector | bottom body hem and sleeves edges reinforced by elastic binding | POCKETS: on 
sides with zippers

NIA L
DÁMSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN HARDSHELL INSULATED JACKET - OUTDOOR MOTION

lehce zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka z pružné síťoviny | lehká podšívka s vodoodpudivým 
zátěrem v dolní části těla | hlavní zip krytý légou | voděodolné zipy na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady 
| vývod na sluchátka | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky 
tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce upravitelná 
stahováním | zpevněný kšilt | odnímatelná kapuce | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | 
vnitřní se zipem | vnitřní síťová

light padded | fully taped seams | light lining from elastic mesh | light lining with water-repellent coating on body 
bottom | main zipper covered by placket | face pockets with waterproof zippers | chin protector | headphones 
cable hole | longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at 
the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves openings by tightening | hood adjustable by 
tightening | reinforced visor | detachable hood | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | inner 
with zippers | inner from mesh

MATERIÁL	/	MATERIAL

Air-Lite, DWR

1-vrstvá ultralehká melírovaná ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR
100% polyester

1 layered ultralight ripstop woven fabric with mélange effect with water-repellent finish DWR
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.purple/dk.purple//fialová/tm.fialová, 2.dk.turquoise/dk.blue//tm.tyrkysová/tm.modrá
3.bright violet/violet//výrazně fialová/fialová

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 10 000, DWR

2-vrstvá elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou membránou 
96% polyamid, 4% elastan

2 layered elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated membrane
96% polyamide, 4% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.black/černá

   



ŽE
NY

/W
OM

EN

41

HA
RD

SH
EL

L -
 O

UT
DO

OR
 P

ER
FO

RM
AN

CE
SO

FT
SH

EL
L -

 O
UT

DO
OR

 P
ER

FO
RM

AN
CE

NAKRON L
DÁMSKÁ HARDSHELLOVÁ BUNDA - OUTDOOR PERFORMANCE
WOMEN HARDSHELL JACKET - OUTDOOR PERFORMANCE

kompletně podlepené švy | bez podšívky | voděodolný hlavní zip | voděodolné zipy na vnějších kapsách | voděodolné 
zipy pro ventilaci | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | vnitřní léga hlavního zipu se systémem odvodu 
vlhkosti | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | 
anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce 
upravitelná stahováním | zpevněný kšilt | KAPSY: vnější boční se zipem | vnitřní se zipem

fully taped seams | without lining | waterproof main zipper | face pockets with waterproof zippers | waterproof 
zippers for ventilation | chin protector | headphones cable hole | inner main zipper placket with moisture drainage 
system | armpit ventilations with zipper | longer back side | adjustable width of bottom edge by tightening | 
anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves openings by 
tightening | hood adjustable by tightening | reinforced visor | POCKETS: on sides with zipper | inner with zipper

SAURI L
DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA - OUTDOOR PERFORMANCE
WOMEN SOFTSHELL JACKET - OUTDOOR PERFORMANCE

voděodolné zipy | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | vnitřní léga hlavního zipu s odvětráním perforací 
materiálu | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | 
anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | kapuce 
upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem

waterproof zippers | chin protector | headphones cable hole | inner main zipper placket with ventilations by 
perforated fabric | armpit ventilations with zipper | longer back side | adjustable width of bottom edge by 
tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement comfort | adjustable width of sleeves 
openings by tightening | hood adjustable by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Pro Softshell Stretch 15 000, DWR

3-vrstvý odolný lehký elastický materiál s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR s 
lehkým úpletem z rubové strany, 88% nylon, 12% elastan

3 layered durable lightweight fabric with laminated membrane and water-repellent finish DWR with 
lightweight knit fabric on bottom, 88% nylon, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.lt.brick/sv.cihlová, 2.wine/vínová, 3.dk.olive/tm.olivová

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Pro Tech Stretch 20 000, DWR
3-vrstvá vysoce odolná elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR s laminovanou membránou a 
s trikotem ve spodní části
90% polyester, 10% elastan

3 layered highly durable elastic woven fabric with water-repellent finish DWR with laminated 
membrane and with tricot on bottom
90% polyester, 10% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 20 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 18 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.red/červená, 2. blue/modrá, 3.black menthol/černý mentol
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KRESI L
DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY - OUTDOOR PERFORMANCE
WOMEN SOFTSHELL PANTS - OUTDOOR PERFORMANCE

HUSKY opasek | odvětrání v nohavicích na zip | šířka dolního okraje nohavic se zipem a regulovatelná stahováním 
| zvýšený pas na zadním díle | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí | anatomicky tvarovaný střih, 
předtvarovaná kolena | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější zadní se zipem

HUSKY waist belt | trouser legs ventilations with zipper | zipped adjustable width of bottom legs opening by 
tightening | higher back side waist | crotch insert for maximal comfort | anatomically shaped body cut; pre-shaped 
knees | POCKETS: on sides with zipper | on back side with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Therm Softshell Stretch 10 000, 4-Way Stretch, DWR
3-vrstvý materiál s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR  
s hřejivým fleecem z rubové strany
86% polyester, 14% elastan

3 layered fabric with laminated membrane and water-repellent finish DWR  
with warm fleece on bottom
86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.faded orange/tlumená oranžová, 2.black/černá

SAHONY L
DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA - OUTDOOR MOTION
WOMEN SOFTSHELL JACKET - OUTDOOR MOTION

voděodolné zipy | překrytí zipu u brady | vývod na sluchátka | odvětrání v podpaží na zip | prodloužený zadní díl | 
šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů pro komfort pohybu | 
upravitelná šířka dolního okraje rukávů | odnímatelná kapuce upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem

waterproof zippers | chin protector | headphones cable hole | armpit ventilations with zipper | longer back side 
| adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area for movement 
comfort | adjustable width of sleeves openings by tightening | detachable hood adjustable by tightening | 
POCKETS: on sides with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend-Therm Softshell Stretch 15 000, DWR
3-vrstvý s laminovanou membránou a vodoodpudivou úpravou DWR; 1. vrstva - lehká pružná tkanina, 
2. vrstva - membrána, 3. vrstva - hřejivý fleece
96% polyester, 4% elastan

3 layered with laminated membrane and water-repellent finish DWR; 1st layer - light elastic woven 
fabric, 2nd layer - membrane, 3rd layer - warm fleece
96% polyester, 4% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.deep olive/tm.olivová, 2.sweet red/jemná červená, 3.black/černá

    



ŽE
NY

/W
OM

EN

43

SO
FT

SH
EL

L -
 O

UT
DO

OR
 M

OT
IO

N
IN

SU
LA

TI
ON

 U
LT

RA
LI

GH
T -

 O
UT

DO
OR

 M
OT

IO
N

FREEZ L
DÁMSKÁ	PLNĚNÁ	OBOUSTRANNÁ	ULTRALEHKÁ	SUKNĚ	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN INSULATION DOUBLE-SIDED ULTRALIGHT SKIRT - OUTDOOR MOTION

lehce plněná | oboustranná - 2 varianty - s prošíváním a bez prošití | vsadky v pase z pružného úpletu pro komfort 
při pohybu | v pase ochranné překrytí zipu | KAPSY: skrytá kapsa na drobnosti

light filled | double-sided - 2 options - with face quilting and without quilting | waist inserts from stretch knitted 
fabric for comfort of movement | waist protective zipper overlapping | POCKETS: hidden coin pocket

MATERIÁL	/	MATERIAL

Air-Lite, DWR

1-vrstvá ultralehká ripstop tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR kombinovaná s microfleecem
100% nylon

1 layered ultralight ripstop woven fabric with water-repellent finish DWR combined with microfleece
100% nylon

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.violet/fialová, 2.black/černá

KLASS L
DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY - OUTDOOR MOTION
WOMEN SOFTSHELL PANTS - OUTDOOR MOTION

kolenní panely a zadní díl z vysoce odolného 3-vrstvého materiálu | HUSKY opasek | reflexní prvky | zvýšený 
pas na zadním díle | anatomicky tvarovaný střih, předtvarovaná kolena | šířka pasu regulovatelná stahováním | 
KAPSY: vnější boční se zipem | vnější na stehně se zipem

knee panels and back side from highly resistant 3-layered material | HUSKY waist belt | reflective details | higher 
back side waist | anatomically shaped body cut; pre-shaped knees | adjustable width of waist by tightening | 
POCKETS: on sides with zipper | on thigh with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Extend Therm Soft Stretch, Extend-Therm Softshell 10 000, DWR
1-vrstvá speciální odolná elastická dvojcestná tkanina s hřejivým povrchem z rubu  
a s vodoodpudivou úpravou DWR kombinovaná s 3-vrstvým materiálem s laminovanou membránou, 
57% nylon, 33,1% polyester, 9,9% elastan

1 layered durable special elastic doublewaved fabric with warm surface inside and  
with water-repellent finish DWR combined with 3 layered fabric with laminated membrane,
57% nylon, 33,1% polyester, 9,9% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 10 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 10 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.anthracite/antracit, 2.black/černá
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TARR L
DÁMSKÝ COOLDRY ROLÁK S DLOUHÝM RUKÁVEM - OUTDOOR MOTION
WOMEN COOLDRY LONG SLEEVE TURTLE NECK - OUTDOOR MOTION

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | rukávy zpevněné elastickým lemem | otvor na 
palec | stojáček s elastickým lemem | KAPSY: lepená vnější náprsní se zipem

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | sleeve openings reinforced by elastic binding | 
thumb hole | stand collar with elastic binding | POCKETS: bonded on chest with zipper

ANDER L
DÁMSKÝ	ROLÁK	S	DLOUHÝM	RUKÁVEM	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	LONG	SLEEVE	TURTLE	NECK	FROM	TECHNICAL	FLEECE	FABRIC	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

ploché švy | dolní okraj rukávů a stojáček zpevněný elastickým lemem | otvor na palec

flatlock seams | bottom sleeves edges and stand collar reinforced by elastic binding | thumb hole

MATERIÁL	/	MATERIAL

Cooldry

1-vrstvý lehký vysoce elastický jersey úplet
84% polyester, 16% elastan

1 layered lightweight highly elastic knitted jersey fabric
84% polyester, 16% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.faded turquoise/tlumená tyrkysová, 2.anthracite/antracit
3.violet/fialová, 4.lt.yellow/sv.žlutá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Plus

1-vrstvý lehký fleece - pružný počesaný úplet
100% polyester

1 layered lightweight fleece - stretch knitted brushed fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.magenta/purpurová, 2.lt.menthol/sv.mentol
3.grey purple/šedofialová, 4.black/černá
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ANDER ZIP L
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15
WOMEN	SWEATSHIRT	FROM	TECHNICAL	FLEECE	FABRIC	-	MOUNTAIN	SKIING	15/15

ploché švy | dolní okraj rukávů a stojáček zpevněný elastickým lemem | KAPSY: vnější boční se zipem

flatlock seams | bottom sleeves edges and stand collar reinforced by elastic binding | POCKETS: on sides with zipper

TARR ZIP L 
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

prvek speciálních plochých švů | vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu a lepší prodyšnost | překrytí 
zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | dolní okraj zpevněný elastickým lemem | rukávy zpevněné elastickým 
lemem | otvor na palec | stojáček s elastickým lemem | KAPSY: lepená vnější náprsní se zipem

flatlock seams details | inserts from elastic knitted fabric for comfort of movement and better breathability | chin 
protector | anatomically shaped body cut | bottom edge reinforced by elastic binding | sleeve openings reinforced 
by elastic binding | thumb hole | stand collar with elastic binding | POCKETS: bonded on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Stretch-Comfort Plus

1-vrstvý vysoce elastický jersey úplet
85% polyester, 15% elastan

1 layered highly elastic knitted jersey fabric
85% polyester, 15% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.lt.khaki/sv.khaki, 2.dk.menthol/tm.mentol, 3.blue purple/modrofialová
4.dk.blue purple/tm.modrofialová, 5.lt.wine/sv.vínová

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Plus

1-vrstvý lehký fleece - pružný počesaný úplet
100% polyester

1 layered lightweight fleece - stretch knitted brushed fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.bright pink/výrazně růžová, 2.dk.purple/tm.fialová
3.purple/fialová, 4.white/bílá
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achalpa	L
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | dolní okraj zpevněný elastickým lemem | rukávy 
s manžetou | KAPSY: vnější boční | vnější náprsní se zipem

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | bottom edge reinforced by elastic binding | 
sleeves with cuffs | POCKETS: on sides | on chest with zipper

ANE L
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	PERFORMANCE
WOMEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR PERFORMANCE

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | dolní okraj s elastickým lemem | zdvojené 
manžety rukávů | KAPSY: vnější boční se zipem | lepená se zipem

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | elastic bottom hem | double layered sleeve cuffs 
| POCKETS: on sides with zipper | bonded with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece High pile Plus

1-vrstvý kožešinový hřejivý úplet
100% polyester

1 layered fur warm knitted fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.lt.grey green/sv.šedozelená, 3.dk.wine/tm.vínová

MATERIÁL	/	MATERIAL

S-Therm Plus

1-vrstvý lehký elastický úplet s melírem počesaný z rubové strany
87% polyester, 13% elastan

1 layered light elastic knitted fabric with mélange effect brushed from wrong side
87% polyester, 13% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.bright pink/výrazně růžová,2.lt.grey blue/sv.šedomodrá
3.dk.blue purple/tm.modrofialová
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amazey	L
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

ploché švy | speciálně lepený bezešvý dolní okraj, manžety a stojáček | překrytí zipu u brady | anatomicky 
tvarovaný střih | KAPSY: vnější boční se zipem

flatlock seams | specially bonded seamless body bottom edge, cuffs and stand collar | chin protector | anatomically 
shaped body cut | POCKETS: on sides with zippers

atony	L
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	LEISURE
WOMEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR LEISURE

prvek speciálních plochých švů | tělo s lehkou výplní a s dekorativním prošitím | asymetrické zapínání na zip | 
překrytí zipu u brady | rukávy s manžetou | KAPSY: vnější boční se zipem

flatlock seams details | body with lightweight padding and with decorative quilting | asymmetric zipper closing | 
chin protector | sleeves with cuffs | POCKETS: on sides with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

S-Therm Double
3-vrstvý melírovaný úplet s lehkou výplní a s dekorativním prošitím kombinovaný se strukturovaným 
microfleecem
100% polyester

3 layered elastic knitted fabric with mélange effect with lightweight padding and with decorative 
quilting combined with 1 layered structured microfleece
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.sweet red/jemná červená, 2.black/černá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Stretch-Comfort Plus Double

2-vrstvý lehký elastický nepočesaný úplet s melírem na lícové straně
88% polyester, 12% elastan

2 layered lightweight elastic nonbrushed knitted fabric with mélange effect on face side
88% polyester, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors
1.wine/vínová, 2.faded turquoise/tlumená tyrkysová
3.bright pink/výrazně růžová, 4.dk.blue purple/tm.modrofialová
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MATERIÁL	/	MATERIAL

S-Therm Plus, DWR

1-vrstvý microfleece - elastický úplet počesaný z rubové strany kombinovaný s 1-vrstvou ultralehkou 
tkaninou s vodoodpudivou úpravou DWR, 88% polyester, 12% elastan

1 layered microfleece - elastic knitted fabric brushed from wrong side combined with  
1 layered ultralight woven fabric with water-repellent finish DWR, 88% polyester, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing, DWR

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.magenta/purpurová, 2.grey purple/šedofialová, 3.turquoise/tyrkysová

airy	L
DÁMSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

ploché švy | krytí části těla, ramen a kapuce ultralehkou tkaninou s lehkou výplní  | překrytí zipu u brady | reflexní 
loga | rukávy s manžetou | KAPSY: vnější boční se zipem

flatlock seams | upper body, shoulders and hood with ultralight fabric covering with lightweight padding | chin 
protector | reflective logos | sleeves with cuffs | POCKETS: on sides with zipper

alan L
DÁMSKÝ	SVETR	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN SWEATER FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - OUTDOOR MOTION

kombinace s elastickým úpletem počesaným z rubové strany | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný 
střih | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem

combination with elastic knitted fabric brushed from wrong side | chin protector | anatomically shaped body cut 
| adjustable width of bottom edge by tightening | POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Therm-Comfort Sweater look

1-vrstvý - imitace svetru, pružný úplet počesaný z rubové strany kombinovaný s microfleecem 100% 
polyester

1 layered - sweater look, stretch knitted fabric brushed from wrong side combined  
with microfleece, 100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.faded turquoise/tlumená tyrkysová, 2.white/bílá, 3.lt.green/sv.zelená, 4.black/černá

      



brofer	L
DÁMSKÁ	VESTA	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	OUTDOOR	MOTION
WOMEN VEST FROM TECHNICAL FLEECE FABRIC - OUTDOOR MOTION

překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | průramky zpevněné elastickým lemem | KAPSY: lepené vnější 
boční se zipem | vnější náprsní se zipem

chin protector | anatomically shaped body cut | armholes reinforced by elastic binding | POCKETS: bonded on 
sides with zipper | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Double

2-vrstvý microfleece - lepený pružný počesaný úplet
100% polyester

2 layered - bonded elastic brushed knitted fabric
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.wine/vínová, 2.dk.blue purple/tm.modrofialová
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ACTIVE	WINTER	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	ZIP	L
Dámské	SPODNÍ	PRÁDLO	-	ROLÁK	DLOUHÝ	RUKÁV	-	ACTIVE	WINTER
woMEN UNDERWEAR - TURTLE NECK LONG SLEEVES - ACTIVE WINTER

prvek plochých švů | lepené dolní okraje rukávů a těla | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | vsadky 
v podpaží pro maximální pohodlí 

flatlock seams details | welded bottom edges of body and sleeves | allover printed details | anatomically shaped 
body cut | armhole inserts for maximal comfort 

ACTIVE	WINTER	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	L
dámské	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	-	ACTIVE	WINTER
woMEN UNDERWEAR - T-SHIRT LONG SLEEVE - ACTIVE WINTER

prvek plochých švů | lepené dolní okraje rukávů a těla | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | 
vsadky v podpaží pro maximální pohodlí 

flatlock seams details | welded bottom edges of body and sleeves | allover printed details | anatomically shaped 
body cut | armhole inserts for maximal comfort 

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany 
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.wine/vínová, 2.black/černá, 3.grey purple/šedofialová

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany 
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.wine/vínová, 2.black/černá, 3.grey purple/šedofialová

     



ACTIVE	WINTER	KALHOTY/PANTS	L
dámSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	KALHOTY	-	ACTIVE	WINTER
woMEN UNDERWEAR - PANTS - ACTIVE WINTER

prvek plochých švů | lepené dolní okraje nohavic | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | elastický 
pas | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí

flatlock seams details | welded bottom edges of trouser legs | allover printed details | anatomically shaped body 
cut | elastic waist | crotch insert for maximal comfort 

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany 
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.wine/vínová, 2.black/černá, 3.grey purple/šedofialová
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MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.peach/broskvová, 2.grey purple/šedofialová, 3.grey/šedá

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	L
DÁMSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
WOMEN UNDERWEAR - T-SHIRT LONG SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů | efektní tisk na předním díle

flatlock seams | anatomically shaped body cut | raglan sleeves | front side artwork print

MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.peach/broskvová, 2.grey purple/šedofialová, 3.grey/šedá

  

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	ZIP	L
dámSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	ROLÁK	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
woMEN UNDERWEAR - TURTLE NECK LONG SLEEVES - MERINO 100

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | raglan sleeves
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MERINO	100	KR.	RUKÁV/SHORT	SLEEVE	L
DÁMSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	KRÁTKÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
WOMEN UNDERWEAR - T-SHIRT SHORT SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů | efektní tisk na předním díle

flatlock seams | anatomically shaped body cut | raglan sleeves | front side artwork print

MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.peach/broskvová, 2.grey purple/šedofialová, 3.grey/šedá

MERINO	100	KALHOTY/PANTS	L
DÁMSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	KALHOTY	-	MERINO	100
WOMEN UNDERWEAR - PANTS - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | elastický pas | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí

flatlock seams | anatomically shaped body cut | elastic waist | crotch insert for maximal comfort

MATERIÁL	/	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1.peach/broskvová, 2.grey purple/šedofialová, 3.grey/šedá
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1 red/červená, 2 black/černá

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	L
dámSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
woMEN UNDERWEAR - T-SHIRT LONG SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | klasický střih rukávů

flatlock seams | anatomically shaped body cut | classic set-in sleeves

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1 red/červená, 2 black/černá

MERINO	100	DL.	RUKÁV/LONG	SLEEVE	ZIP	L
dámSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	ROLÁK	DLOUHÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
woMEN UNDERWEAR - TURTLE NECK LONG SLEEVES - MERINO 100

ploché švy | překrytí zipu u brady | anatomicky tvarovaný střih | raglánový střih rukávů

flatlock seams | chin protector | anatomically shaped body cut | raglan sleeves
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1 red/červená, 2 black/černá

MERINO	100	KALHOTY/PANTS	L
dámSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	KALHOTY	-	MERINO	100
woMEN UNDERWEAR - PANTS - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | elastický pas | s klínovou vsadkou pro maximální pohodlí

flatlock seams | anatomically shaped body cut | elastic waist | crotch insert for maximal comfort

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

MERINO 100

1-vrstvý pružný úplet
100% merino vlna

1 layered elastic knitted fabric
100% merino wool

VODĚODOLNOST/WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes XS, S, M, L, XL

barvy/Colors 1 red/červená, 2 black/černá

MERINO	100	KR.	RUKÁV/SHORT	SLEEVE	L
dámSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	KRÁTKÝ	RUKÁV	-	MERINO	100
woMEN UNDERWEAR - T-SHIRT SHORT SLEEVE - MERINO 100

ploché švy | anatomicky tvarovaný střih | klasický střih rukávů

flatlock seams | anatomically shaped body cut | classic set-in sleeves

   



DĚTI
Legenda	piktogramů

PRODYŠNOST

Voděodolnost

větruodolnost

CELOROČNÍ	VYUŽITÍ

elasticita

tepelná	izolace

voděodolné	zipy	

odvod	vlhkosti

ANTIBAKTERIÁLNÍ

DWR

sněhový	pás

rychleschnoucí

UV	ochrana

kapsa	na	mp3

ski	kids
active	winter



KIDS
piCtogram	LEGEND

breathable

waterproof

windproof

ALL YEAR

elasticitY

thermal	insulation

waterproof	zippers

MOISTURE WICKING

ANTIBACTERIAL

DWR

SNOWLOCKER

quick	drying 

UV	protection

mp3	pocket

SKI KIDS
active	winter
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MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR

2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou 
membránou, 86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated 
membrane, 86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors
1.lt.green/sv.zelená, 2.faded turquoise/tlumená tyrkysová, 3.dk.menthol/tm.mentol
4.bright pink/výrazně růžová, 5.dk.blue/tm.modrá

MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR

2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR a s laminovanou 
membránou, 86% polyester, 14% elastan

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR and laminated 
membrane, 86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15 000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors
1.lt.green/sv.zelená, 2.faded turquoise/tlumená tyrkysová, 3.dk.menthol/tm.mentol
4.bright pink/výrazně růžová, 5.dk.blue/tm.modrá

zisi	k
DĚTSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	SKI	KIDS
KIDS HARDSHELL INSULATED JACKET - SKI KIDs

silněji zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | 
vnitřní vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu a lepší prodyšnost | voděodolný hlavní zip | překrytí 
zipu u brady | ochranný páteřní pěnový panel | čistič brýlí | prodloužený zadní díl | odnímatelný sněhový pás 
s protiskluzovou gumou | poutka na přichycení ke kalhotám | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním 
| anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné manžety | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | 
zpevněný kšilt | kapuce upravitelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem | vnější náprsní se zipem | vnější 
na rukávu na permanentku | vnitřní síťová na brýle

heavy padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from elastic 
knitted fabric for comfort of movement and better breathability | waterproof main zipper | chin protector | protective 
spinal foam panel | goggle cleaner | longer back side | detachable snowlocker with anti-slipping rubber | loops for 
trousers attachment | adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area 
| elastic cuffs | adjustable width of sleeves openings by tightening | reinforced visor | hood adjustable by tightening | 
POCKETS: on sides with zipper | on chest with zipper | for skipass on sleeve | inner mesh for goggle

zort	k
DĚTSKÁ	HARDSHELLOVÁ	PLNĚNÁ	BUNDA	-	SKI	KIDS
KIDS HARDSHELL INSULATED JACKET - SKI KIDS

silněji zateplená | kompletně podlepené švy | lehká podšívka s vodoodpudivým zátěrem v dolní části těla | vnitřní 
vsadky z pružného úpletu pro komfort při pohybu a lepší prodyšnost | hlavní zip krytý légou | voděodolné zipy 
na vnějších kapsách | překrytí zipu u brady | ochranný páteřní panel ze speciální anatomicky tvarované pěny | 
čistič brýlí | prodloužený zadní díl | odnímatelný sněhový pás s protiskluzovou gumou | poutka na přichycení ke 
kalhotám | šířka dolního okraje regulovatelná stahováním | anatomicky tvarované rukávy v oblasti loktů | pružné 
manžety | upravitelná šířka dolního okraje rukávů | zpevněný kšilt | kapuce upravitelná stahováním | KAPSY: 
vnější boční se zipem | vnější na rukávu na permanentku | vnitřní síťová na brýle

heavy padded | fully taped seams | light lining with water-repellent coating on body bottom | inner inserts from 
elastic knitted fabric for comfort of movement and better breathability | main zipper covered by placket | face 
pockets with waterproof zippers | chin protector | protective spinal panel from special anatomically shaped foam | 
goggle cleaner | longer back side | detachable snowlocker with anti-slipping rubber | loops for trousers attachment 
| adjustable width of bottom edge by tightening | anatomically shaped sleeves at the elbow area | elastic cuffs | 
adjustable width of sleeves openings by tightening | reinforced visor | hood adjustable by tightening | POCKETS: on 
sides with zipper | for skipass on sleeve | inner mesh for goggles
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MATERIÁL	/	MATERIAL

Husky Tech Stretch 15 000, DWR

2-vrstvá vysoce elastická tkanina s vodoodpudivou úpravou DWR  
a s laminovanou membránou, 86% polyester, 14% elastan 

2 layered highly elastic woven fabric with water-repellent finish DWR  
and laminated membrane, 86% polyester, 14% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 15 000 mm H2O

prodyšnost/breathability 15.000 g/m2/24h

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS DWR

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors
1.bright green/výrazně zelená, 2.anthracite/antracit
3.bright pink/výrazně růžová, 4.dk.blue/tm.modrá

zeus	k
DĚTSKÉ	HARDSHELLOVÉ	PLNĚNÉ	KALHOTY	-	SKI	KIDS
KIDS HARDSHELL INSULATED PANTS - SKI KIDS

středně zateplené | kompletně podlepené švy | voděodolný zip na vnější kapse | voděodolné zipy zadního 
otevírání nohavic | šle s regulací délky | poutka na přichycení k bundě | zvýšený pas na zadním díle | sněhové 
tunely nohavic s protiskluzovou gumou | šířka pasu regulovatelná stahováním | KAPSY: vnější boční se zipem 
| vnější na stehně se zipem

medium padded | fully taped seams | face pocket with waterproof zipper | waterproof zippers for back side 
bottom opening | braces with length adjustment | loops for jacket attachment | higher back side waist | snowlocker 
trouser legs tunnels with anti-slipping rubber | adjustable width of waist by tightening | POCKETS: on sides with 
zipper | on thigh with zipper

zander	k
DĚTSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	FLEECOVÉHO	ÚPLETU	-	SKI	KIDS	
KIDS SWEATSHIRT FROM TECHNICAL FLEECE FABRIC - SKI KIDS 

prvek speciálních plochých švů | překrytí zipu u brady | dolní okraje těla, rukávů a stojáček zpevněné elastickým 
lemem | KAPSY: vnější boční | vnější náprsní se zipem

flatlock seams details | chin protector | bottom body hem, sleeves edges and stand collar reinforced by elastic 
binding | POCKETS: on sides | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece Plus

1-vrstvý lehký fleece - pružný počesaný úplet, 
100% polyester

1 layered lightweight fleece - stretch knitted brushed fabric 
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors
1.dk.blue/bright red//tm.modrá/výrazně červená, 2.bright red/dk.blue//výrazně červená/tm.modrá
3.grey blue/šedomodrá, 4.bright pink/bright red//výrazně růžová/výrazně červená
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zinep	k
DĚTSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	SKI	KIDS	
KIDS SWEATSHIRT FROM TECHNICAL FABRIC - SKI KIDS 

prvek speciálních plochých švů | překrytí zipu u brady | dolní okraje těla, rukávů a stojáček zpevněné elastickým 
lemem | KAPSY: vnější boční | vnější náprsní se zipem

flatlock seams details | chin protector | bottom body hem, sleeves edges and stand collar reinforced by elastic 
binding | POCKETS: on sides | on chest with zipper

MATERIÁL	/	MATERIAL

Clima Fleece High pile Plus

1-vrstvý kožešinový hřejivý úplet 
100% polyester

1 layered fur warm knitted fabric 
100% polyester

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors 1.dk.blue/tm.modrá, 2.lt.grey green/sv.šedozelená, 3.dk.wine/tm.vínová

Goupy	k
DĚTSKÁ	MIKINA	Z	TECHNICKÉHO	ÚPLETU	-	SKI	KIDS
KIDS SWEATSHIRT FROM TECHNICAL KNIT FABRIC - SKI KIDS 

překrytí zipu u brady | okraje zpevněné elastickým lemem | KAPSY: vnější boční

chin protector | edges reinforced by elastic binding | POCKETS: on sides

MATERIÁL	/	MATERIAL

S-Therm Plus

1-vrstvý microfleece - elastický úplet počesaný z rubové strany,  
88% polyester, 12% elastan

1 layered microfleece -  elastic knitted fabric brushed from wrong side 
88% polyester, 12% elastane

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, UV protection, antibacterial, antipealing

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors 1.lt.green/sv.zelená, 2.faded turquoise/tlumená tyrkysová, 3.dk.blue/tm.modrá
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ACTIVE WINTER COMBO PACK K
DĚTSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	&	KALHOTY	-	ACTIVE	WINTER
KIDS	UNDERWEAR	-	T-SHIRT	LONG	SLEEVE	&	PANTS	-	ACTIVE	WINTER

prvek plochých švů | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | vsadky v podpaží a v klínu pro 
maximální pohodlí

flatlock seams details | allover printed details | anatomically shaped body cut | armhole and crotch inserts for  
maximal comfort 

ACTIVE WINTER COMBO PACK K
DĚTSKÉ	SPODNÍ	PRÁDLO	-	TRIKO	DLOUHÝ	RUKÁV	&	KALHOTY	-	ACTIVE	WINTER
KIDS	UNDERWEAR	-	T-SHIRT	LONG	SLEEVE	&	PANTS	-	ACTIVE	WINTER

prvek speciálních plochých švů | detaily s celopotiskem | anatomicky tvarovaný střih | vsadky v podpaží a v klínu 
pro maximální pohodlí

flatlock seams details | allover printed details | chin protector | anatomically shaped body cut | armhole and crotch 
inserts for maximal comfort 

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany  
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side 
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors 1.graphite/grafit, 2.blue/modrá

MATERIÁL	/	MATERIAL

ACTIVE WINTER

1-vrstvý elastický úplet počesaný z rubové strany  
92% polyester, 8% elastan

1 layered elastic knitted fabric brushed from wrong side 
92% polyester, 8% spandex

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

prodyšnost/breathability

DALŠÍ	ÚPRAVY	/	OTHER	FINISHINGS quick dry, moisture wicking, antibacterial

velikosti/sizes KIDS: 122-128, 134-140; JUNIOR: 140-146, 152-158, 164-170

barvy/Colors
1.blue/dk.blue//modrá/tm.modrá, 2.wine/bright pink//vínová/výrazně růžová
3.anthracite/black//antracit/černá

    



Legenda	piktogramů

doplňky
PONOŽKY
ŠÁTKY
rukavice
čepice

PRODYŠNOST

elasticita

ANTIBAKTERIÁLNÍ

tepelná	izolace



piCtogram	LEGEND

accessories
SOCK
SCARF
gloves
caps

breathable

elasticitY

ANTIBACTERIAL

thermal	insulation
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 37% Thermocool, 35% Cotton, 25% Polyamid, Elastan 3%

velikosti/sizes M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)

barvy/Colors
 oranžová/orange  sv. modrá/light blue  sv. zelená/light green 
 červená/red  tmavě modrá/dark blue  tmavě zelená/dark green

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL
38% Polyester Thermocool, 23% Cotton, 21% Polyamid,  16% Polyester, 
2% elastan

velikosti/sizes M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)

barvy/Colors  červená/red  modrá/blue  oranžová/orange  černá/black  šedá/grey

         

treking	new
teplá	ponožka
warm	sock

alpine	new
vyšší	teplá	ponožka
higher	warm	sock
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL Merino Wool 77%, Polyamid 17%, Elasthan 6%

velikosti/sizes

barvy/Colors  černá/black  modrá/blue  šedá/grey

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL
Polyester Coolmax 30%, Cotton 28%, Polyamid 20%, Polyester 17%, 
Elasthan 3%, Polypropylen Silex 2%

velikosti/sizes M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)

barvy/Colors  bílá/white  modrá/blue  zelená/green  oranžová/orange
   

   

all wool
teplá	vlněná	ponožka
warm	wool	sock

snow	ski
teplá	podkolenka	vhodná	pro	lyžování	i	treking
warm	knee-high	sock	suitable	for	skiing	as	well	as	for	trekking
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL Merino Wool 39%, Polyamid 30%, Cotton 15%, Polyester 13%, Elasthan 3%

velikosti/sizes M (3-6/36-40), L (7-9, 41-44), XL (10-13, 45-48)

barvy/Colors  modrá/blue  světle modrá/light blue  zelená/green  červená/red

 

   

snow wool
teplá	vlněná	podkolenka
warm	wool	knee-high	sock

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 100% Polyester Spun

velikosti/sizes UNI

barvy/Colors
1. růžová/pink   2. černá/black   3. zelená/green   4. šedá/gray    

5. sv.zelená/light green    6. žlutá/yellow

2.

6.

1.

1. 3.

4. 5.

procool
univerzální	multifunkční	šátek
versatile	multifunctional	scarf
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 100% Polyester

velikosti/sizes UNI

barvy/Colors

1. modrá/blue   2. šedá/gray   3. šedá+červená/gray+red    
4.tm.modrá / dark blue   5. hnědá/brown   6. červená/red    
7. zelená+oranžová/green+orange 8. zelená+černá/green+black    
9. zelená+tm. zelená/green+dark green 10. černá/black    
11. bílá+černá/white+black   12. sv.modrá/light blue   13. zelená/green

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 90% Polyester, 10% Spandex

velikosti/sizes UNI

barvy/Colors
1. šedá+bílá/gray+white   2. šedá+modrá/gray+blue    
3. tm.šedá+bílá/dark gray+white   4. červená/red

2.

6.

10.1. 1.

1.
3.

7.

11.

4.

8.

12.

5.

9.

13.

2.

3. 4.

printemp
univerzální	multifunkční	šátek
versatile	multifunctional	scarf

profleece
univerzální	multifunkční	šátek
versatile	multifunctional	scarf

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 100% Polyester

velikosti/sizes UNI

barvy/Colors

1. modrá/blue   2. šedá/gray   3. šedá+červená/gray+red    
4.tm.modrá / dark blue   5. hnědá/brown   6. červená/red    
7. zelená+oranžová/green+orange 8. zelená+černá/green+black    
9. zelená+tm. zelená/green+dark green 10. černá/black    
11. bílá+černá/white+black   12. sv.modrá/light blue   13. zelená/green

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 90% Polyester, 10% Spandex

velikosti/sizes UNI

barvy/Colors
1. šedá+bílá/gray+white   2. šedá+modrá/gray+blue    
3. tm.šedá+bílá/dark gray+white   4. červená/red

2.

6.

10.1. 1.

1.
3.

7.

11.

4.

8.

12.

5.

9.

13.

2.

3. 4.

printemp
univerzální	multifunkční	šátek
versatile	multifunctional	scarf

profleece
univerzální	multifunkční	šátek
versatile	multifunctional	scarf
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 94% Polyester, 6% Elastane, 

velikosti/sizes M  / L / XL

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 3 000 mm H2O

PRODYŠNOST	/	BREATHABILITY 3 000 g/m2/24h

barvy/Colors  black

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

hřbet ruky/back of the hand: 94% Polyester, 6% Elastane
dlaň/palm: 100% kůže/100% leather         
Podšívka/lining: 100% polyester
manžeta/wristband: 50% polyuretan, 50% polyamid

velikosti/sizes M / L /  XL

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF

PRODYŠNOST	/	BREATHABILITY

barvy/Colors  black

 

 

ERGON
SPORTOVNÍ	RUKAVICE	S	KOŽENOU	DLANÍ
SPORT GLOVES WITH LEATHER PALM

Praktické zimní rukavice s koženou dlaní vhodné pro outdoorové aktivity, ale i každodenní nošení do města. Design a 
materiál těchto rukavic je velice příjemný.

Practical winter gloves with leather palm made for all outdoor activities but also for everyday use. Special material and 
design was chosen for most comfortable feeling.

Kožená dlaň | příjemný design | stahování na suchý zip

leather palm | comfortable design | velcro tightening

ELRON
ZIMNÍ	MEMBRÁNOVÉ	RUKAVICE
WINTER MEMBRANE GLOVES

Praktické zimní rukavice s membránou vytvořené pro všechny milovníky zimních sportů, obzvláště lyžování. Design a 
materiál těchto rukavic je velice příjemný.

Practical winter gloves with membrane made for everyone who loves winter sports, especially skiing. Special material and 
design was chosen for most comfortable feeling.

Dlaň s protiskluzovými prvky | příjemný design | stahování na suchý zip

palm with anti-slippery coating | comfortable design | velcro tightening
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

hřbet ruky/back of the hand: 94% Polyester, 6% Elastane
dlaň/palm: 50% polyuretan, 50% polyamid        
Podšívka/lining: 100% polyester
manžeta/wristband: 50% polyuretan, 50% polyamid

velikosti/sizes M / L / XL 

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O,  100% TPU

PRODYŠNOST	/	BREATHABILITY 7 000 g/m2/24h

barvy/Colors  black

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

hřbet ruky/back of the hand: 94% Polyester, 6% Elastane
dlaň/palm: 100% kůže/100% leather        
Podšívka/lining: 100% polyester
manžeta/wristband: 50% polyuretan, 50% polyamid

velikosti/sizes S / M / L 

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O,  100% TPU

PRODYŠNOST	/	BREATHABILITY 7 000 g/m2/24h

barvy/Colors  black

 

 

EXTRY
LYŽAŘSKÉ	RUKAVICE	
SKIING GLOVES

Pohodlné lyžařské rukavice. Rukavice mají membránu Hipora zajišťující voděodolnost a prodyšnost a praktické poutko na 
zápěstí. Design a materiál těchto rukavic je velice příjemný.

Comfortable skiing gloves. These gloves have Hipora membrane ensuring waterproofness and breathability. Special 
material and design was chosen for most comfortable feeling.

Dlaň s protiskluzovými prvky | příjemný design | stahování pomocí gumičky

antislippery palm | comfortable design | rubber band tightening

ESENC
ZIMNÍ	DÁMSKÉ	LYŽAŘSKÉ	RUKAVICE
WINTER SKIING GLOVES FOR WOMEN

Pohodlné dámské lyžařské rukavice. Rukavice mají membránu, koženou dlaň a praktické poutko na zápěstí. Design a 
materiál těchto rukavic je velice příjemný. 

Comfortable skiing gloves for women. These gloves have membrane, leather palm and practical eyelet on wrist. Special 
material and design was chosen for most comfortable feeling.

Kožená dlaň | příjemný design | stahování na pásek

leather palm | comfortable design | buckle tightening
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

hřbet ruky/back of the hand: 94% Polyester, 6% Elastane
dlaň/palm: 100% kůže/100% leather         
Podšívka/lining: 100% polyester
manžeta/wristband: 50% polyuretan, 50% polyamid

velikosti/sizes S / M / L

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

PRODYŠNOST	/	BREATHABILITY 7 000 g/m2/24h

barvy/Colors  black

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

hřbet ruky/back of the hand: 94% Polyester, 6% Elastane
dlaň/palm: 100% kůže/100% leather         
Podšívka/lining: 100% polyester
manžeta/wristband: 50% polyuretan, 50% polyamid

velikosti/sizes M / L / XL 

VODĚODOLNOST	/	WATERPROOF 7 000 mm H2O

PRODYŠNOST	/	BREATHABILITY 7 000 g/m2/24h

barvy/Colors  black

 

 

Evely
DÁMSKÉ	LYŽAŘSKÉ	RUKAVICE	S	MEMBRÁNOU
SKIING GLOVES WITH MEMBRANE FOR WOMEN

Velice pohodlné dámské lyžařské rukavice. Rukavice mají membránu Hipora zajišťující voděodolnost a prodyšnost, 3M 
Thinsulate pro vysoký tepelný komfort a koženou dlaň. Design a materiál těchto rukavic je velice příjemný.

Comfortable skiing gloves for women. gloves have  Hipora membrane providing waterproofness and breathability, 
3M Thinsulate material for high thermal comfort and leather palm. Special material and design was chosen for most 
comfortable feeling.

Kožená dlaň | 3M thinsulate materiál | příjemný design | Hipora membrána | stahování pomocí gumičky

leather palm | 3M thinsulate material | comfortable design | hipora membrane | rubber band tightening

ERASE
POHODLNÉ	LYŽAŘSKÉ	RUKAVICE
COMFORTABLE SKIING GLOVES

Velice pohodlné lyžařské lyžařské rukavice s membránou Rukavice mají membránu Hipora, která zajišťuje voděodolnost a 
prodyšnost, jsou zateplené a mají koženou dlaň pro maximální komfort.

Very comfortable skiing gloves with membrane. Gloves have Hipora mebrane tha t provides waterproofness and 
breathability, they are fully insulated and have leather palm.

leather palm | membrána Hipora | příjemný design | stahování pomocí pásku | větrání na zip

leather palm | Hipora membrane | comfortable design | buckle tightening | zipped ventilation
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CAP
Univerzální	hřejivá	čepice	s	vnitřním	fleeceem
versatilecap	with	innder	fleece	material

CAP 1

CAP 4 CAP 9 CAP 12CAP 2

CAP 6

CAP 11

CAP 1

CAP 5 CAP 10

CAP 13

CAP 3 CAP 4

CAP 7

CAP 8

CAP12 CAP 13 CAP 14 CAP 15

CAP 15 CAP 16 CAP 16 CAP 17 CAP 17

CAP 18 CAP 19 CAP 20

CAP 20

H-BAND 8
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

velikosti/sizes XS, S/M , L/XL

barvy/Colors

CAP 1 - 100%ACRYL/microfleece, (růžová/šedá // pink/grey, šedá/modrá // grey/blue ) XS
CAP 2 - 100%ACRYL/microfleece, ( červená/red ) l/XL
CAP 3 - 100%ACRYL/microfleece, ( hnědá/brown ) L/XL
CAP 4 -50%merino/50%acryl/polycolon, ( šedá / grey // tm.modrá/dark blue ) L/XL
CAP 5 -100%ACRYL/microfleece, ( černá/červená // black/red ) L/XL
CAP 6 -100%ACRYL/microfleece, ( modrá / blue ) L/XL
CAP 7 100%ACRYL/microfleece,( melírovaná modrá/blue melange) L/XL
CAP 8 -70%ACRYL/30%VLNA/microfleece, ( barevný melanž /colorful melange) S/M
CAP 9 -70%ACRYL/30%VLNA/microfleece ( černá/modrá // black/blue) S/M
CAP 10 -100%ACRYL/microfleece, ( melírovaná šedá / grey melange) S/M
CAP 11 -100%ACRYL/microfleece( krémová / creme ) S/M
CAP 12 -100%ACRYL/microfleece, ( černá / black // krémová / creme ) S/M
CAP 13 -100%ACRYL/thermolite, ( sv. hnědá / light brown )

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

velikosti/sizes XS, S/M , L/XL

barvy/Colors

CAP 14 - 100%ACRYL/microfleece, (modrá / blue) S/M
CAP 15 - 70%ACRYL/30%VLNA/ fleece, (žlutá / yellow // černá/black) S/M
CAP 16 - 100%ACRYL/microfleece (bílomodrá / whiteblue // krémová / creme) S/M 
CAP 17 - 45%ACRYL/28%BAVLNA/7%VLNA/7%VISKOZA/4%ALPAKA/fleece 
              (fialová / purple // modrá / blue) S/M
CAP 18 - 100%ACRYL/microfleece, (černá / black) L/XL
CAP 19 - 100%ACRYL/microfleece, ( tmavě mordá / dark blue) L/XL
CAP 20 - 100%ACRYL, (černá / black// zelená  / green) L/XL
H-BAND 8 - 50%merino/50%acryl/polycolon, (vínová / wine) S/M
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HAT
Univerzální	hřejivá	čepice	s	vnitřním	fleeceem
versatilecap	with	innder	fleece	material

hat	1

hat	1

hat	1

hat	4

hat	1

hat	2

hat	1

hat	1

hat	4 hat	4

HIJACK
MULTIFUNKČNÍ	KUKLA
VERSATILE  MASK

H-BAND 6 H-BAND 6
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HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL

velikosti/sizes S/M , L/XL

barvy/Colors

HAT 1 -100% acryl / 100% polyester, ( bílá / white ) S/M
HAT 1 -100% acryl / 100% polyester, ( černá / black ) L/XL
HAT 1 -100% acryl / 100% polyester,( šedá / grey ) L/XL
HAT 1 -100% acryl / 100% polyester,( modrá / blue ) L/XL
HAT 1 -100% acryl / 100% polyester,( růžová / pink ) L/XL
HAT 1 -100% acryl / 100% polyester,( vínová / wine ) L/XL
HAT 2 -100% acryl / 100% polyester,( šedá / grey ) L/XL
HAT 4 -100% acryl / 100% polyester,( zelená / green ) S/M
HAT 4 -100% acryl / 100% polyester,( růžová / pink ) S/M
HAT 4 -100% acryl / 100% polyester,( modrá / blue ) S/M
H-BAND 6 - 50%vlna merino / 50% acryl / 100%polyester, (modrá/ blue) S/M
H-BAND 6 - 50%vlna merino / 50% acryl / 100%polyester, (krémová/ cream) S/M

 

HLAVNÍ	MATERIÁL/MAIN	MATERIAL 100% Polyester

velikosti/sizes UNI

barvy/Colors 1. černá
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HUSKY PRO TECH STRETCH 20 000
Vysoce odolný 3-vrstvý materiál HUSKY PRO TECH 20 000 
nabízí adekvátní využití svých vlastností po celý rok. Je to 
ideální varianta pro jakoukoliv outdoorovou aktivitu, kde je výkon 
klíčový a kontakt s vodou nežádoucí. Jde o Vaší technickou 
bariéru i při extrémně nepříznivém počasí. Nepromokavá a 
prodyšná technologie s vodním sloupcem: 20 000 mm H2O a 
prodyšností: 18 000 g/m2/24 h odvádí vlhkost od těla, udržuje 
Vás v suchu a v teple a umožnuje Vám tak podávat ty nejvyšší 
výkony. Třetí vrstva materiálu splňuje požadavky na pohodlí 
při kontaktu s pokožkou.Materiál s příměsí elastanu zvyšuje 
komfort při jakékoliv aktivitě.

EXTEND PRO SOFTSHELL STRETCH 15 000
EXTEND PRO SOFTSHELL 15 000 je ideální ochrannou 
vrstvou pro všechny činnosti ve vlhkém, chladném a větrném 
počasí. Díky své spodní třetí vrstvě nabízí základní tepelnou 
izolaci a pohodlí při kontaktu s pokožkou. Voděodolná a 
prodyšná technologie s vodním sloupcem: 15 000 mm H2O 
a prodyšností: 10 000 g/m2/24 h zabraňuje vniknutí vody a 
odvádí vlhkost zároveň, což znamená, že zůstáváte v suchu 
a v teple bez ohledu na povětrnostní podmínky. Materiál 
je vhodný k celoročnímu využití i pro jakoukoliv aktivitu.                                                                                                           
Materiál s příměsí elastanu zvyšuje komfort při jakékoliv 
aktivitě.

EXTEND THERM SOFTSHELL STRETCH 15 000
EXTEND THERM SOFTSHELL 15 000 je ideální ochranou a 
hřejivou vrstvou pro všechny činnosti ve vlhkém, chladném a 
větrném počasí. Počesaná úprava rubu 3-vrstvého materiálu 
splňuje požadavky na vysokou tepelnou izolaci a zvýšené 
pohodlí při kontaktu s pokožkou. Voděodolná a prodyšná 
technologie s vodním sloupcem: 15 000 mm H2O a prodyšností: 
15 000 g/m2/24 h zabraňuje vniknutí vody a odvádí vlhkost 
zároveň, což znamená, že zůstáváte v suchu a v teple bez 
ohledu na povětrnostní podmínky. Materiál s příměsí elastanu 
zvyšuje komfort při jakékoliv aktivitě. 

EXTEND THERM SOFTSHELL STRETCH 10 000
EXTEND THERM SOFTSHELL 10 000 je nepromokavá, prodyšná 
a hřejivá vrstva mezi Vámi a vnějšími vlivy. Počesaná úprava 
rubu 3-vrstvého materiálu splňuje požadavky na vysokou 
tepelnou izolaci a zvýšené pohodlí při kontaktu s pokožkou. 
Jedinečné vlastnosti membrány s vodním sloupcem: 10 000 
mm H2O a prodyšností: 10 000 g/m2/24 h zabraňují vniknutí 
molekul vody a umožnují snadný odvod vlhkosti. Zůstáváte v 
suchu v pohodlí. Materiál s příměsí elastanu zvyšuje komfort 
při jakékoliv aktivitě. 

EXTEND THERM SOFTSHELL 10 000
EXTEND THERM SOFTSHELL 10 000 je nepromokavá, prodyšná 
a hřejivá vrstva mezi Vámi a vnějšími vlivy. Počesaná úprava 
rubu 3-vrstvého materiálu splňuje požadavky na vysokou 
tepelnou izolaci a zvýšené pohodlí při kontaktu s pokožkou. 
Jedinečné vlastnosti membrány s vodním sloupcem: 10 000 
mm H2O a prodyšností: 10 000 g/m2/24 h zabraňují vniknutí 
molekul vody a umožnují snadný odvod vlhkosti. Zůstáváte v 
suchu v pohodlí.

HUSKYTECH STRETCH 20 000
Pro jakoukoliv outdoorovou aktivitu, kde je výkon klíčový a 
kontakt s vodou nežádoucí. Materiál HUSKYTECH 20 000 s 
membránou je Vaší technickou bariérou při nepříznivém počasí. 
Nepromokavá a prodyšná technologie s vodním sloupcem: 20 
000 mm H2O a prodyšností: 20 000 g/m2/24 h odvádí vlhkost 
od těla, udržuje Vás v suchu a v teple a umožnuje Vám tak 
podávat ty nejvyšší výkony. Materiál s příměsí elastanu zvyšuje 
komfort při jakékoliv aktivitě. 

HUSKYTECH STRETCH 15 000
Pro všechny činnosti ve vlhkém, chladném a větrném počasí 
je materiál HUSKYTECH 15 000 ideální ochranou vrstvou. 
Voděodolná a prodyšná technologie s vodním sloupcem: 15 000 
mm H2O a prodyšností: 15 000 g/m2/24 h zabraňuje vniknutí 
vody a odvádí vlhkost zároveň, což znamená, že zůstáváte v 
suchu a v teple bez ohledu na povětrnostní podmínky. Materiál s 
příměsí elastanu zvyšuje komfort při jakékoliv aktivitě. 

HUSKYTECH STRETCH 10 000
HUSKYTECH 10 000 je nepromokavá a prodyšná vrstva 
mezi Vámi a vnějšími vlivy. Jedinečné vlastnosti membrány s 
vodním sloupcem: 10 000 mm H2O a prodyšností: 10 000 g/
m2/24 h zabraňují vniknutí molekul vody a umožnují snadný 
odvod vlhkosti. Zůstáváte v suchu v pohodlí. Materiál s příměsí 
elastanu zvyšuje komfort při jakékoliv aktivitě. 

HUSKYTECH 10 000
HUSKYTECH 10 000 je nepromokavá a prodyšná vrstva mezi 
Vámi a vnějšími vlivy. Jedinečné vlastnosti membrány s vodním 
sloupcem: 10 000 mm H2O a prodyšností: 10 000 g/m2/24 
h zabraňují vniknutí molekul vody a umožnují snadný odvod 
vlhkosti. Zůstáváte v suchu v pohodlí.

HUSKYTECH 7 000
Prodyšný a voděodolný materiál HUSKYTECH 7 000 s 
membránou s vodním sloupcem: 7 000 mm H2O a prodyšností: 
5 000 g/m2/24 h. Pečlivě tkaná konstrukce pro chladné a 
mírnější povětrnostní podmínky, kdy je potřeba běžná ochrana.

AIR-LITE
Ultralehký materiál, který splňuje veškeré požadavky na 
nízkou hmotnost a vysokou odolnost zároveň. Tento snadno 
udržovatelný a skladný materiál Vám bude dobrým pomocníkem 
během Vašich výletů. Díky extrémně vysoké hustotě zpracování 
vláken poskytuje základní ochranu proti dešti a dostatečnou 
ochranu před větrem.

EXTEND THERM SOFT STRETCH
Speciálně tkaný jednovrstvý materiál uspokojí nároky i na 
klasický softshell. Poskytuje vysokou odolnost proti oděru a 
základní ochranu i při nepříznivém počasí. Díky své prodyšnosti 
dává maximální komfort i při vyšší fyzické zátěži. Počesaná 
úprava rubu materiálu splňuje požadavky na tepelnou izolaci 
a zvýšené pohodlí při kontaktu s pokožkou. Materiál s příměsí 
elastanu zvyšuje komfort při jakékoliv aktivitě. 

S-THERM PLUS
Hřejivý prodyšný materiál počesaný z rubové strany. Svou 
strukturou a složením zajišťuje pružnost a vysoké pohodlí při 
pohybu. Tento na omak velmi příjemný materiál se zároveň 
snadno udržuje. Společně s finální antibakteriální úpravou a s 
vlastností umožňující snadný odvod vlhkosti od těla je ideální 
variantou pro outdoorové aktivity se zaměřením na výkon.

S-THERM PLUS DOUBLE
Hřejivý prodyšný materiál počesaný z rubové strany. Svou 
strukturou a složením zajišťuje pružnost a vysoké pohodlí při 
pohybu. Tento na omak velmi příjemný materiál se zároveň 
snadno udržuje. Společně s finální antibakteriální úpravou a s 
vlastností umožňující snadný odvod vlhkosti od těla je ideální 
variantou pro outdoorové aktivity se zaměřením na výkon. 
Zdvojená vrstva materiálu S-THERM poskytuje vyšší tepelnou 
izolaci.

STRETCH-COMFORT PLUS
Lehký nepočesaný a vysoce pružný úplet poskytuje díky své 
prodyšnosti a elasticitě maximální komfort i při extrémní fyzické 
zátěži. Tento na omak velmi příjemný materiál se zároveň 
snadno udržuje. Antibakteriální, rychleschnoucí a s vlastností 
umožňující snadný odvod vlhkosti od těla je ideální variantou 
pro outdoorové aktivity se zaměřením na výkon.

STRETCH-COMFORT PLUS DOUBLE
Lehký nepočesaný a vysoce pružný úplet poskytuje díky své 
prodyšnosti a elasticitě maximální komfort i při extrémní 
fyzické zátěži. Tento na omak velmi příjemný materiál se 
zároveň snadno udržuje. Antibakteriální, rychleschnoucí a s 
vlastností umožňující snadný odvod vlhkosti od těla je ideální 
variantou pro outdoorové aktivity se zaměřením na výkon. 
Zdvojená vrstva materiálu STRETCH-COMFORT poskytuje 
vyšší tepelnou izolaci.

CLIMA FLEECE PLUS
Hřejivý fleecový materiál počesaný z lícové i rubové strany a 
se strukturou zajišťující pružnost. Má nízkou hmotnost, je velmi 
měkký a příjemný na omak. Je vysoce prodyšný a snadno se 
udržuje. Společně s finální antibakteriální úpravou a s vlastností 
umožňující snadný odvod vlhkosti od těla je ideální variantou 
pro outdoorové aktivity se zaměřením na výkon.

CLIMA FLEECE HIGH PILE PLUS
Hřejivý materiál s chlupem z lícové i rubové strany pro vysokou 
tepelnou izolaci a se strukturou zajišťující pružnost. Má nízkou 
hmotnost, je velmi měkký a příjemný na omak. Je vysoce 
prodyšný a snadno se udržuje. Společně s finální antibakteriální 
úpravou a s vlastností umožňující snadný odvod vlhkosti od těla je 
ideální variantou pro outdoorové aktivity se zaměřením na výkon.

CLIMA FLEECE DOUBLE
Hřejivý fleecový materiál počesaný z lícové i rubové strany a 
se strukturou zajišťující pružnost. Má nízkou hmotnost, je velmi 
měkký a příjemný na omak. Je vysoce prodyšný a snadno se 
udržuje. Zdvojená vrstva materiálu CLIMA FLEECE poskytuje 
vyšší tepelnou izolaci.

THERM-COMFORT SWEATER LOOK
Hřejivý úplet počesaný z rubové strany přináší výbornou 
tepelnou izolaci. Svou strukturou zajišťuje prodyšnost a 
pružností pohodlí při pohybu  Tento na omak velmi příjemný 
materiál se zároveň snadno udržuje. Výrazně strukturovaná 
lícová strana materiálu dodává svěží vzhled připomínající 
svetrový úplet.

COOLDRY
Cooldry materiál pomáhá regulovat tělesnou teplotu, zabraňuje 
přehřátí a zároveň Vám zaručuje komfort v chladném počasí. 
Perfektní řešení pro outdoorové aktivity, kde vlhkost a 
přehřátí organismu musí být pod kontrolou. Materiál je tvořen 
speciálně tvarovanými vlákny, která umožňují odvádět teplo. 
Dodává chladivý pocit během vyšších teplot. Antibakteriální, 
rychleschnoucí a s vlastností umožňující snadný odvod 
vlhkosti od těla je ideální variantou pro outdoorové aktivity se 
zaměřením na výkon.

ACTIVE WINTER
Vysoce prodyšný úplet s počesanou rubovou stranou poskytuje 
výbornou tepelnou izolaci a díky své pružnosti i maximální 
pohodlí. Snadno odvádí vlhkost od těla a rychle schne - jde o 
dokonalé řešení při nižších teplotách a fyzické aktivitě.

MERINO 100
100% merino vlna podporuje přirozenou regulaci tělesné 
teploty. Působí antibakteriálně, absorbuje vlhkost a pohlcuje 
zápach. Materiál je vhodný k celoročnímu využití a pro 
jakoukoliv aktivitu.

základní	vrstvy

DOWN 90/10
Plněno husím nebo kachním peřím.Husí/kachní peří je vysoce 
kvalitní přírodní výplň, která zajišťuje nebývalý tepelný komfort. 
Specifikace 90/10 je poměr prachového peří a malých pírek, 
zajišťující dlouhodobou "nadýchatelnost" nebo-li loft. Údaj 750 
cuin vyjadřuje tzv. plnivost - pružnost a rozpínavost peří nebo-li 
schopnost zaujmout maximální objem.

DWR
DWR vodoodpudivé vnější ošetření vrchní vrstvy materiálu 
oděvu.Odolná vysoce účinná vodoodpudivá úprava, která 
zabraňuje prosakování vlkosti a voda tak okamžitě odtéká po 
povrchu ve formě kuliček. Zůstáváte v suchu a v pohodlí.

4-WAY STRETCH
Speciální konstrukcí a použitím elastických vláken je materiál 
pružný všemi směry. Díky tomu je materiál vysoce pohodlný při 
jakékoliv Vaší aktivitě.

4D MECHANICAL STRETCH
4D MECHANICAL STRETCH finální úprava vrchní vrstvy 
oděvu.Speciální závěrečnou úpravou, materiál dosahuje vyšší 
pružnosti všemi směry a to i bez použití elastických vláken. 
Díky této modifikaci je materiál vysoce pohodlný při jakékoliv 
Vaší aktivitě.

VÝPLNĚ	A	DALŠÍ	MATERIÁLOVÉ	ÚPRAVY

Všechny HUSKYTECH a HUSKY EXTEND SOFTSHELL materiály 
jsou testovány aktreditovanými textilními laboratořemi třetích 
stran, které zajišťují přesné a objektivní testovací údaje na základě 
standardů AATCC127.

standardy

1-VRSTVÉ/1-LAYERED

střední	vrstvy

2-VRSTVÉ/2-LAYERED3-VRSTVÉ/3-LAYERED

VRCHNÍ	VRSTVY
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COOLDRY
Cooldry material helps maintain warmth and prevent heat loss, 
keeping you comfortable in cold weather. Perfect solution for 
outdoor activities where the moisture and overheating need to 
be under control. Material consist of specially shaped yarns 
that facilitate the release of heat, feel cooler during warmth 
weather and active outdoor. Antibacterial, quick drying and 
moisture wicking finishing is the ideal choice for outdoor 
activities where performance is the key.

ACTIVE WINTER
Highly breathable knit fabric with brushed backing provides 
excellent thermal insulation and thanks to its flexibility gives 
maximum comfort too. Easily wicks moisture away from 
the body and quickly dries - it is a perfect solution at lower 
temperatures and physical activity.

MERINO 100
100% merino wool promotes the natural regulation of body 
temperature. Antibacterial effect, absorbs moisture and odors. 
The material is suitable for use all over year and for any activity.

DOWN 90/10
Filled with goose or duck down. Goose/duck down is a high 
quality natural fill, which provides unprecendented thermal 
comfort. The specification is 90/10 ration of down comforters 
and small feathers, Which ensures longterm featheriness or a 
loft. The figure reflects the socalled 750 cuin fullness, which 
reflects the flexibility and expansibility of feathers, the ability to 
deliver maximum volume.

DWR
DWR treated water-repellent outer fabric layer of garment.                                                                             
Durable water repellent is highly effective treatment to prevent 
any dampness seeping through. This lowers the surface 
tension of the fabric to ensure water beads on the outer layer 
of fabric, leaving you dry and comfortable.

4-WAY STRETCH
With specialty structure and with the use of elastic fibers the 
material achieves flexibility in all directions. This makes the 
material remains high comfortable for any of your activity.

4D MECHANICAL STRETCH
4D MECHANICAL STRETCH treated outer fabric of garment.                                                                                                      
By specialty finishing, the material achieves greater flexibility 
in all directions, even without the use of elastic fibers. Due to 
this modification material remains high comfortable for any of 
your activity.

HUSKY PRO TECH STRETCH 20 000
Highly durable 3-layered fabric HUSKY PRO TECH 20 
000 offers sufficient its all-round features throughout the 
year. it is the perfect choice for any outdoor activity where 
performance is key and water contact inevitable. It is your 
technical barrier even against the extreme elements. The 
waterproof and breathable with water column: 20 000 mm H2O 
and breathability: 18 000 g/m2/24 h technology moves water 
away from the body, keeping you dry and warm, and allowing 
you to perform your best. Third fabric layer emphasizes a 
requirements of convenience contact with the skin. Fabric with 
added elastane improves comfort during any of activity.

EXTEND PRO SOFTSHELL STRETCH 15 000
EXTEND PRO SOFTSHELL 15 000 is the ideal protective layer for 
all activities in wet, cold and windy weather. Due to inner 3rd layer 
offer elementary thermal insulation and convenience of contact 
with the skin. Waterproof and breathable technology with water 
column: 15 000 mm H2O and breathability: 10 000 g/m2/24 h  
stops water going in, but also moves moisture out, meaning you 
stay dry and warm regardless of the conditions. The material 
is suitable for use all over year and for any activity.Fabric with 
added elastane improves comfort during any of activity.

EXTEND THERM SOFTSHELL STRETCH 15 000
EXTEND THERM SOFTSHELL 15 000 is the ideal protective 
and warm layer for all activities in wet, cold and windy 
weather. Brushed reverse side of 3-layered fabric emphasizes 
a requirements of high thermal insulation and increased 
convenience of contact with the skin. Waterproof and 
breathable technology with water column: 15 000 mm H2O and 
breathability: 15 000 g/m2/24 h  stops water going in, but also 
moves moisture out, meaning you stay dry and warm regardless 
of the conditions. Fabric with added elastane improves comfort 
during any of activity. 

EXTEND THERM SOFTSHELL STRETCH 10 000
EXTEND THERM SOFTSHELL 10 000 is waterproof,  breathable 
and warm outer layer between you and the elements. Brushed 
reverse side of 3-layered fabric emphasizes a requirements of 
high thermal insulation and increased convenience of contact 
with the skin. Its unique membrane with water column: 10 000 
mm H2O and breathability: 10 000 g/m2/24 h  stops water 
molecules going in, but lets moisture molecules escape. Keeping 
you dry from the outside and comfortable on the inside. Fabric 
with added elastane improves comfort during any of activity. 

EXTEND THERM SOFTSHELL 10 000
EXTEND THERM SOFTSHELL 10 000 is waterproof,  breathable 
and warm outer layer between you and the elements. Brushed 
reverse side of 3-layered fabric emphasizes a requirements of 
high thermal insulation and increased convenience of contact 
with the skin. Its unique membrane with water column: 10 000 
mm H2O and breathability: 10 000 g/m2/24 h  stops water 
molecules going in, but lets moisture molecules escape. Keeping 
you dry from the outside and comfortable on the inside.

HUSKYTECH STRETCH 20 000
For any outdoor activity where performance is key and 
water contact inevitable, fabric HUSKYTECH 20 000 with 
membrane layer is your technical barrier against the elements. 
The waterproof with water column: 20 000 mm H2O and 
breathability: 20 000 g/m2/24 h technology moves water away 
from the body, keeping you dry and warm, and allowing you 
to perform your best. Fabric with added elastane improves 
comfort during any of activity. 

HUSKYTECH STRETCH 15 000
For all activities in wet, cold and windy weather HUSKYTECH 
15 000 protection is the ideal protective layer. The guaranteed 
waterproof and breathable technology with water column: 15 
000 mm H2O and breathability: 15 000 g/m2/24 h  stops water 
going in, but also moves moisture out, meaning you stay dry and 
warm regardless of the conditions. Fabric with added elastane 
improves comfort during any of activity. 

HUSKYTECH STRETCH 10 000
HUSKYTECH 10 000 is waterproof and  breathable outer layer 
between you and the  elements. Its unique membrane with 
water column: 10 000 mm H2O and breathability: 10 000 g/
m2/24 h  stops water molecules going  in, but lets moisture 
molecules  escape. Keeping you dry from the  outside and 
comfortable on the inside. Fabric with added elastane improves 
comfort during any of activity. 

HUSKYTECH 10 000
HUSKYTECH 10 000 is waterproof and  breathable outer layer 
between you and the  elements. Its unique membrane with 
water column: 10 000 mm H2O and breathability: 10 000 g/
m2/24 h  stops water molecules going  in, but lets moisture 
molecules  escape. Keeping you dry from the  outside and 
comfortable on the inside.

HUSKYTECH 7 000
Breathable and waterproof fabric HUSKYTECH 7 000 with 
membrane with water column: 7 000 mm H2O and breathability: 
5 000 g/m2/24 h. It is carefully wovened construction for 
cold and less severe wet weather conditions when normal 
protection is needed.

2-LAYERED

AIR-LITE
Ultralight material, which emphasizes a requirement of very low 
weight and high durability at the same time. Easy care and easily 
packable material will fit to your trips wherever you go. Thanks 
to extremely high density of fibers workmanship, provides basic 
protection against rain and sufficient wind shield.

EXTEND THERM SOFT STRETCH
Specially doublewave single-layer material satisfy the demands 
of even a classic softshell. It gives high abrasion resistance 
and basic protection even in adverse weather conditions. 
Thanks to its breathability offers maximum comfort even during 
the higher physical activity. Brushed reverse side of fabric 
emphasizes a requirements of high thermal insulation and 
increased convenience of contact with the skin. Fabric with 
added elastane improves comfort during any of activity. 

1-LAYERED

S-THERM PLUS
Warm breathable material brushed on the reverse side. Due 
to its construction and fiber content it is stretchy and allows 
complete freedom of movement. This fabric is very pleasant 
to the touch and is easy to maintain as well. Together with 
antibacterial and moisture wicking finishing it is the ideal choice 
for outdoor activities where performance is the key.

S-THERM PLUS DOUBLE
Warm breathable material brushed on the reverse side. Due 
to its construction and fiber content it is stretchy and allows 
complete freedom of movement. This fabric is very pleasant 
to the touch and is easy to maintain as well. Together with 
antibacterial and moisture wicking finishing it is the ideal 
choice for outdoor activities where performance is the key. The 
double-layered bonded S-THERM fabric gives higher thermal 
insulation.

STRETCH-COMFORT PLUS
Light nonbrushed and high stretchy knit material gives thanks 
to its breathability and elasticity maximum comfort even during 
the extreme physical activity. This fabric is very pleasant to the 
touch and is easy to maintain as well. Antibacterial, quick drying 
and moisture wicking finishing is the ideal choice for outdoor 
activities where performance is the key.

STRETCH-COMFORT PLUS DOUBLE
Light nonbrushed and high stretchy knit material gives thanks 
to its breathability and elasticity maximum comfort even during 
the extreme physical activity. This fabric is very pleasant to 
the touch and is easy to maintain as well. Antibacterial, quick 
drying and moisture wicking finishing is the ideal choice for 
outdoor activities where performance is the key. The double-
layered bonded STRETCH-COMFORT fabric gives higher 
thermal insulation.

CLIMA FLEECE PLUS
Warm fleece brushed on face and reverse side and with 
structure provides stretchability. It is lightweight, very soft 
and pleasant to touch. It’s highly breathable and very easy to 
maintain. Together with antibacterial and moisture wicking 
finishing it is the ideal choice for outdoor activities where 
performance is the key.

CLIMA FLEECE HIGH PILE PLUS
Warm fabric, hairy  on face and reverse side for high thermal 
insulation and with structure provides stretchability. It is 
lightweight, very soft and pleasant to touch. It’s highly breathable 
and very easy to maintain. Together with antibacterial and 
moisture wicking finishing it is the ideal choice for outdoor 
activities where performance is the key.

CLIMA FLEECE DOUBLE
Warm fleece brushed on face and reverse side and with 
structure provides stretchability. It is lightweight, very soft 
and pleasant to touch. It’s highly breathable and very easy to 
maintain. The double-layered bonded  CLIMA FLEECE fabric 
gives higher thermal insulation.

THERM-COMFORT SWEATER LOOK
Warm knit material brushed on the reverse side provides 
excellent thermal insulation. Due to its construction it is 
breathable and stretchy and allows complete freedom of 
movement. This fabric is very pleasant to the touch and is easy 
to maintain as well. Distinctly structured face of the material 
adds a fresh appearance reminiscent knit sweaters.

MID LAYERS

All HUSKYTECH and HUSKY EXTEND SOFTSHELL fabrics 
are tested by accredited third party textile laboratories 
ensuring accurate and objective test data, based on  AATCC127 
standards.

standards

BASE LAYERS

FILLINGS AND OTHER MATERIAL ADJUSTMENTS

3-LAYERED

OUTER LAYERS
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